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Idea tej ksiČki zrodziÙa si¿ w zwizku z jubileuszem 20-lecia
istnienia Ignatianum – WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie, prowadzonej przez zakon jezuitów, która rozpocz¿Ùa swoj dziaÙalnoï° zaraz po zmianie systemowej w 1989
roku.
Sam tytuÙ ksiČki moČe budzi° kontrowersje: edukacja ignacjaÚska czy jezuicka. gw. Ignacy – zaÙoČyciel zakonu jezuitów
(Towarzystwa Jezusowego) – nie stworzyÙ wÙasnego systemu
edukacyjnego. Nie to byÙo celem u progu dziaÙalnoïci Towarzystwa Jezusowego. Jednak daÙ dla niego podstawy w postaci )wiczeÚ duchownych. Tego rodzaju spory staj si¿ bezprzedmiotowe
w momencie, kiedy uïwiadomimy sobie, Če od XVI wieku jezuici odgrywali istotn rol¿ w ksztaÙceniu i wychowaniu mÙodych
ludzi. Ogromna liczba instytucji edukacyjnych na caÙym ïwiecie – kolegiów, uniwersytetów – ïwiadczy o randze jezuickiej
propozycji edukacyjnej.
Kontrowersje moČe budzi° równieČ uČycie w tytule ksiČki
poj¿cia pedagogika. Jako nauka o wychowaniu pedagogika systematycznie stawia i metodycznie rozwizuje problemy zwizane z procesem wychowania, z instytucjami, w ramach których
ten proces jest prowadzony, z samymi uczestnikami sytuacji wychowawczej (wychowanek – wychowawca) itp. W odniesieniu
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do nauki naleČy podkreïli° fakt, Če aby dany rodzaj dziaÙalnoïci
spoÙecznej czÙowieka moČna byÙo okreïli° mianem nauki, musi
ona speÙnia° okreïlone kryteria, jak chociaČby posiada° swój
przedmiot badaÚ, wÙasny warsztat metodologiczny, okreïlony system poj¿°, swoje miejsce w systemie naukȹ1. Jako nauka
pedagogika „zajmuje si¿ identyfikowaniem, nazywaniem oraz
definiowaniem wszystkich faktów skÙadajcych si¿ na praktyk¿
edukacji”ȹ2. Powstaje zatem pytanie, czy pedagogika ignacjaÚska speÙnia te kryteria. Wydaje si¿, Če skoro uČywa si¿ poj¿cia
„pedagogika katolicka”ȹ3, równie uzasadnione wydaje si¿ uČycie poj¿cia „pedagogika” z przymiotnikiem „ignacjaÚska”, która
rozwija si¿ na fundamencie pedagogiki katolickiej. Ma ona bowiem swoj teori¿ (poczwszy od Ratio studiorum), posiada równieČ podstawy filozoficzne (antropologia chrzeïcijaÚska) i aksologiczne, dysponuje równieČ sieci placówek oïwiatowych, za
pomoc których przez ponad pi¿° wieków z sukcesem realizuje
proces edukacyjny.
Nie bagatelizujc bynajmniej kwestii spornych czy wtpliwych, warto podkreïli°, Če pedagogika ignacjaÚska moČe stanowi° alternatyw¿ dla wspóÙczesnych pedagogik, dajc czÙowiekowi XXI wieku narz¿dzie osobistego peÙnego rozwoju w kluczu
wartoïci, w otwarciu na ïwiat i pÙynce z niego wyzwania, uczc
krytycznego myïlenia, tak przydatnego w kontekïcie postmodernistycznego pluralizmu.
Niniejsza ksiČka jest owocem refleksji zarówno jezuitów, jak
i osób ïwieckich, zaangaČowanych w ksztaÙcenie i wychowanie
„ludzi dla innych”. SkÙada si¿ z czterech rozdziaÙów. Pierwszy

1
Por. K. Rubacha, Pedagogika jako nauka, w: Pedagogika, t. 1, red. Z. KwieciÚski i B. gliwerski, Warszawa 2004, s. 18.
2
TamČe, s. 24.
3
Por. na przykÙad: K. Czuba, ChrzeïcijaÚski system wartoïci fundamentem pedagogiki katolickiej, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1a; J. Kostkiewicz, O potrzebie pedagogiki katolickiej jako kierunku [specjalnoïci] edukacji uniwersyteckiej, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1; J. Zimny, W kierunku pedagogiki katolickiej, Stalowa
Wola 2008; M. Nowak, Wychowanie religijne w pedagogice katolickiej XX wieku,
„Paedagogia Christiana” 2001, nr 1, s. 43-69; A. Rynio, Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999.
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rozdziaÙ zostaÙ poïwi¿cony )wiczeniom duchownymȹ4 jako dokumentowi, który stanowi podstaw¿ duchowoïci ignacjaÚskiej,
a z czasem staÙ si¿ inspiracj dla pedagogiki ignacjaÚskiej. Drugi
rozdziaÙ zaprowadzi czytelnika do ĊródeÙ, fundamentów pedagogiki ignacjaÚskiej. Trzeci rozdziaÙ stanowi wspóÙczesne odczytanie i zastosowanie gÙównych idei pedagogiki ignacjaÚskiej
w praktyce pedagogicznej, natomiast rozdziaÙ czwarty poïwi¿cony zostaÙ jezuickim placówkom oïwiatowym na caÙym ïwiecie
z szersz prezentacj jednej placówki zagranicznej oraz jubilata – „Ignatianum”.

Anna Królikowska

4
RaciÚska nazwa tego dokumentu brzmi Exercitia Spiritualia. W j¿zyku polskim moČemy spotka° dwie wersje tÙumaczenia: )wiczenia duchowne (cz¿ïciej)
albo )wiczenia duchowe (tytuÙ lansowany przez jezuickie centra duchowoïci
uznajce przymiotnik „duchowe” za bardziej adekwatny w j¿zyku polskim).
Wi¿cej na temat tytuÙu ksiČeczki )wiczeÚ por. J. KoÙacz, SÙownik j¿zyka i kultury
jezuitów polskich, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 77n. W tej ksiČce uČywane s oba tytuÙy, zawsze jednak chodzi o to samo dzieÙo ïw. Ignacego Loyoli.
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)WICZENIA DUCHOWNE JAKO PODSTAWA
PEDAGOGIKI IGNACJASSKIEJ

gwi¿ty Ignacy Loyola jest autorem ksiČeczki )wiczenia duchowne, w której prezentuje metod¿ odprawiania trzydziestodniowych rekolekcji, Konstytucji Towarzystwa Jezusowego oraz kilku tysi¿cy listów, jakie pisaÙ za czasów rzdzenia zakonem. A poniewaČ
rozpoczÙ swoj edukacj¿ dosy° póĊno, okoÙo trzydziestego roku
Čycia, std teČ nigdy nie nauczyÙ si¿ wÙadania piórem tak biegle
jak – przed swoim nawróceniem – wÙadaÙ szpad. „Pisanie byÙo
dla niego prac zawsze bardzo mozoln” – zauwaČa MieczysÙaw
Bednarz SJ. I cho° pod wzgl¿dem literackim Ignacy jest raczej
skromnym pisarzem i nie moČna go porównywa° z mÙodszymi
od niego twórcami mistyki hiszpaÚskiej: Janem od KrzyČa czy Teres z Avila, niemniej odegraÙ on w historii KoïcioÙa znaczc rol¿.
WyksztaÙcenie teologiczne zdobyte przez Ignacego na Sorbonie (magister teologii) byÙo dla niego przede wszystkim potwierdzeniem mistycznych doïwiadczeÚ, jakich udzieliÙ mu Bóg
w manreskiej grocie. Loyola to pisarz praktyk, a jego dzieÙa wypÙywaj z bogatego, charyzmatycznego apostolatu. Jego prosty,
zwi¿zÙy i precyzyjny j¿zyk nie jest owocem bogatej lektury czy
wielkiego literackiego talentu, ale raczej „zabiegiem dydaktycznym”, wypracowanym z niemaÙym trudem. Ojciec Ignacy chciaÙ,
by jego rady, przestrogi i komentarze duchowe byÙy zrozumiaÙe
dla tych, którym ich udzielaÙ.
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Jak powstaÙy )wiczenia duchowne?
Ignacemu Loyoli zawdzi¿czamy jeszcze jedno dzieÙo: Opowieï° pielgrzyma. Nie wyszÙo ono bezpoïrednio spod jego r¿ki,
ale byÙo ustnym opowiadaniem spisanym przez jego synów
duchowych. „AČ do dwudziestego szóstego roku Čycia byÙ czÙowiekiem oddanym marnoïciom tego ïwiata” – tak rozpoczyna sw opowieï° Loyola (w trzeciej osobie liczby pojedynczej).
„Oddanie si¿ marnoïciom tego ïwiata” ÙczyÙo si¿ z karier tego
spóĊnionego nieco, ïredniowiecznego rycerza. Rycerskie Čycie skoÚczyÙo si¿ nagle w twierdzy w Pampelunie, kiedy kula
francuskiego dziaÙa zmiaČdČyÙa mu nog¿. W rodzinnym zamku
Loyoli, poïród cierpienia i samotnoïci, pod wpÙywem lektury
Vita Christi i Flos Sanctorum – na zamku nie byÙo bowiem innych
ksiČek – zrodziÙo si¿ w sercu Ignacego pragnienie Čycia oddanego caÙkowicie Bogu. Najpierw kojarzyÙ je wyÙcznie z surow
ascez i pokut. SzukaÙ takiej formy Čycia, w której mógÙby – jak
sam si¿ wyraziÙ – „swobodnie zaspokoi° t¿ nienawiï° do samego
siebie, któr w sobie odczuwaÙ. (...) NasuwaÙa mu si¿ myïl, Čeby
si¿ usun° do klasztoru kartuzów w Sewilli” lub teČ praktykowa° pokut¿, „w¿drujc po ïwiecie”(Opowieï° pielgrzyma 12).
PogÙ¿bienie pierwszego nawrócenia przyszÙo w niedÙugim
czasie. W drodze do Barcelony jakiï czas przebywaÙ w maÙym
miasteczku Manresa.
ZamierzaÙ si¿ tam zatrzyma° przez kilka dni, chciaÙ bowiem zanotowa° kilka rzeczy w swej ksiČeczce, której strzegÙ bardzo
troskliwie i nosiÙ ze sob, czerpic z niej wielk pociech¿ (Opowieï° pielgrzyma 18).

Owe „kilka dni” przedÙuČyÙo si¿ do dziesi¿ciu miesi¿cy.
Zeszyt zaï zawierajcy wypiski z Vita Christi i Flos Sanctorum
przerodziÙ si¿ z czasem w ksiČeczk¿ )wiczeÚ duchownych, sam
zaï Pielgrzym staÙ si¿ mistykiem, a dawny rycerz – nowym czÙowiekiem i m¿Čem KoïcioÙa (Hugo Rahner SJ).

W manreskiej samotni ïw. Ignacy doznawaÙ najpierw gwaÙtownych udr¿k duchowych z powodu swojego dawnego grzesznego

)wiczenia duchowne jako podstawa pedagogiki
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Čycia. Powtarzane spowiedzi, rady duchowe spowiednika, dÙugie modlitwy nie przynosiÙy mu ulgi.
Udr¿czony zaczÙ gÙoïno woÙa° do Boga: PomóČ mi, Panie, bo
nie znajduj¿ Čadnego lekarstwa u ludzi. (...) UkaČ mi Panie, gdzie
mógÙbym znaleĊ° lekarstwo! Cho°bym miaÙ biega° za szczeni¿ciem, Čeby od niego otrzyma° pomoc, uczyniÙbym to (Opowieï°
pielgrzyma 23).

Mimo tak Čarliwej proïby „cz¿sto nachodziÙy go gwaÙtowne
pokusy, Čeby (...) zabi° samego siebie” (Opowieï° pielgrzyma 24).
Modlitwom Ignacego towarzyszyÙy surowe umartwienia, którymi chciaÙ zmusi° Boga, aby udzieliÙ mu pomocy. Pewnego dnia
spodobaÙo si¿ Panu – jak mówi sam Ignacy – „sprawi°, Če obudziÙ si¿ jakby ze snu” (Opowieï° pielgrzyma 25). NadszedÙ czas
pokoju i wewn¿trznego uciszenia. W tym okresie
Bóg obchodziÙ si¿ z nim podobnie jak nauczyciel w szkole z dzieckiem i pouczaÙ go. DziaÙo si¿ tak z powodu tego, Če umysÙ jego
byÙ jeszcze zbyt prosty i niewyrobiony (Opowieï° pielgrzyma 27).

Czas wielkich mistycznych Ùask sprawiÙ, iČ
niewyrobiony umysÙ, na który skarČyÙ si¿ ïw. Ignacy, zostaÙ jakby odrzucony precz, tak Če w zdumieniu serca zrodziÙo si¿ l¿kliwe pytanie: „A cóČ to jest za nowy rodzaj Čycia, jaki teraz rozpoczynamy?” (Hugo Rahner SJ).

W tym czasie Ignacy doïwiadcza wielu mistycznych Ùask, które zamyka magna illustratio – wielkie oïwiecenie nad rzek Cardoner. ByÙo to dla niego centralne doïwiadczenie mistyczne. Nie
polegaÙo ono, jak sam wyznaje, na jakiejï „wizji”, ale na tym, iČ
zrozumiaÙ i poznaÙ wiele rzeczy tak duchowych, jak i odnoszcych si¿ do wiary i wiedzy. A staÙo si¿ to w tak wielkim ïwietle,
Če wszystko wydaÙo mu si¿ nowe (Opowieï° pielgrzyma 30).
W czasie wizji „magna illustratio” wybiÙa wÙaïciwa godzina narodzin dla )wiczeÚ duchownych. W niej nabieraj Ùadu i gromadz si¿
w jedn organiczn caÙoï° okruchy wszystkich dotychczasowych
oïwieceÚ i Ùask. Tu dopiero zaczynaj si¿ naprawd¿ tworzy° )wiczenia duchowne, ich teologia i psychologia (Hugo Rahner SJ).
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Oto zwi¿zÙy opis, jak rodziÙa si¿ mdroï° przyszÙego wielkiego
mistrza duchowego i jednego z najwi¿kszych pedagogów nowoČytnego chrzeïcijaÚstwa.

PochwaÙa ignacjaÚskiej mdroïci
Mdroï° t¿ doceniÙ nie tylko KoïcióÙ, ale takČe i ïwiat humanistyczny. Od pierwszej oficjalnej aprobaty Stolicy Apostolskiej
ponad trzydziestu papieČy zabieraÙo gÙos w sprawie )wiczeÚ.
Niewtpliwie najwaČniejszym dokumentem poïwi¿conym )wiczeniom jest encyklika Piusa XI Mens Nostra:
Dowiedzione jest – pisze papieČ – Če poïród wszystkich metod w odprawianiu °wiczeÚ duchownych jedna przed innymi
pierwsze zajmowaÙa miejsce. Mówimy o metodzie wprowadzonej przez ïw. Ignacego Loyol¿. Jest to przedziwna ksiČeczka
)wiczeÚ, maÙa obj¿toïci, lecz peÙna niebieskiej mdroïci, odkd
zostaÙa uroczyïcie zatwierdzona, (...) zajaïniaÙa jako najmdrzejszy i jedynie powszechny kodeks prawd potrzebnych do kierowania duszy na drodze zbawienia.

Mdroï° pedagogiczn )wiczeÚ doceniÙ takČe Jan PaweÙ II, który
nazwaÙ )wiczenia duchowne
szczególnie skutecznym ïrodkiem gÙ¿bokiej odnowy Čycia
chrzeïcijaÚskiego. (...) PozostawiÙy [teČ one] niezatarty ïlad w historii duchowoïci. W )wiczeniach ksztaÙtowali si¿ pierwsi jezuici
oraz ich nast¿pcy; dzi¿ki )wiczeniom stawali si¿ kierownikami
duchowymi niezliczonych rzesz wiernych; pomagali odkrywa°
powoÙanie zgodnie z BoČym zamiarem i by° autentycznymi i zaangaČowanymi chrzeïcijanami – niezaleČnie od stanu ich Čycia.

IgnacjaÚskie )wiczenia znalazÙy uznanie takČe w oczach
wielkich teologów oraz pisarzy chrzeïcijaÚskich. Protestancki
historyk H. Böhmer, autor Čyciorysu ïw. Ignacego, nie wahaÙ
si¿ nazwa° )wiczeÚ duchownych „ksiČk, która wpÙyn¿Ùa na
losy ludzkoïci”. WÙoski pisarz, konwertyta Giovanni Papini,
stwierdziÙ, Če poïród dziesi¿ciu czy dwunastu podstawowych
dzieÙ poboČnoïci katolickiej )wiczenia duchowne zajmuj jedno
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z pierwszych miejsc. Karl Rahner SJ, wielki teolog czasu Soboru WatykaÚskiego II, w jednej z konferencji na temat ksiČeczki )wiczeÚ powiedziaÙ, iČ s one „podstawowym dokumentem
i jedn z przyczyn wspóÙtworzcych radykalnie now mentalnoï° nowoČytn”. Polski historyk kultury chrzeïcijaÚskiej, Jerzy
KÙoczowski, w ksiČce Od pustelni do wspólnoty pisze o „wielkiej oryginalnoïci, swoistoïci caÙego dzieÙa )wiczeÚ nie bardzo
majcego jakieï analogiczne odpowiedniki w tradycji ascetyki
ïwiata”.

To nie jest ksiČka – to jest metoda
NiezwykÙa oryginalnoï° i geniusz ïw. Ignacego polegaj
przede wszystkim na metodycznym przekazie treïci, a nie na
oryginalnoïci ich samych. )wiczenia duchowne s skuteczn metod caÙoïciowej formacji czÙowieka, niezawodn szkoÙ wprowadzenia go w integralnie rozumian prac¿ nad sob czy samowychowanie. )wiczenia, które w pierwszym zarysie byÙy opisem
wÙasnej drogi Autora, zostaÙy nast¿pnie „eksperymentalnie”
potwierdzone przez jego dÙugoletnie doïwiadczenie apostolskie
i pedagogiczne. W metodzie dawania )wiczeÚ duchownych ujawnia si¿ bowiem nie tylko wielki zmysÙ wiary Ignacego Loyoli,
ale takČe jego gÙ¿boka intuicja pedagogiczna. ReguÙy rozeznawania duchowego, reguÙy o wyborze, o trzymaniu z KoïcioÙem,
o skrupuÙach, o rozdawaniu jaÙmuČny, uwagi wprowadzajce
w codzienny rachunek sumienia, w metod¿ medytacji i kontemplacji ewangelicznej, uwagi wst¿pne do )wiczeÚ, jak teČ addycje
podawane przy kaČdym z czterech tygodni – wszystko to zawiera niezwykÙe doïwiadczenie pedagogiczne Ignacego. Przy
dokonywaniu jakiejkolwiek oceny pedagogicznej wartoïci )wiczeÚ duchownych zasadnicza trudnoï° polega jednak na tym, iČ
ksiČeczka nie jest przeznaczona do czytania, ale do praktycznej
realizacji. Autorzy, którzy pisali krytycznie o )wiczeniach, zapominali cz¿sto o tym prostym fakcie. Nie rozumieli )wiczeÚ, poniewaČ nigdy ich nie odprawiali.
Przy zachowaniu wszelkich proporcji, )wiczenia duchowne
Ignacego moČna porówna° do Biblii. Jak bowiem sÙowo BoČe
Pedagogika...2

18

Jңѧђѓ AѢєѢѠѡѦћ

zapisane w Piïmie gwi¿tym nie poruszy ludzkiej duszy, dopóki
czÙowiek nie rozwaČy go w swoim sercu i nie wcieli we wÙasne
Čycie, tak samo i )wiczenia. R. Garcia-Mateo zauwaČa, Če
podobnie jak trudno jest usÙysze° bogactwo symfonii wertujc
sam jej partytur¿, tak samo tekst ignacjaÚski objawia w peÙni
swoje pi¿kno dopiero w trakcie odprawiania.

DostrzegÙ to chyba jako pierwszy Roland Barthes, ïwiatowej
sÙawy semiolog, który wprawdzie sam nigdy )wiczeÚ duchownych nie odprawiÙ, ale jako znawca tekstów odkryÙ ich wewn¿trzn siÙ¿. „To nie jest ksiČka. To jest metoda”.

Pedagogika indywidualnego prowadzenia
Ignacy Loyola nie znaÙ innych )wiczeÚ poza )wiczeniami udzielanymi poszczególnym osobom. KaČdy odbywa medytacje samodzielnie, otrzymujc od prowadzcego indywidualnie wskazówki co do treïci i metody i mogc codziennie zdawa° mu
spraw¿ ze swych doïwiadczeÚ

– pisze Alex Lefrank, jezuita niemiecki, doskonaÙy znawca igancjaÚskiej duchowoïci. Ta forma udzielania )wiczeÚ po ïmierci
ïw. Ignacego nie przetrwaÙa jednak zbyt dÙugo. Rozrastajcy si¿
zakon jezuitów, wieloï° powierzonych mu zadaÚ oraz masowoï° duszpasterskiej pracy sprawiÙy, iČ „obawiano si¿ pracowa°
z pojedynczymi osobami w tak intensywny sposób wymagajcy
wielkiej «straty czasu»” – zauwaČa Lefrank. Od pocztku XVII
wieku aČ do wieku XX posÙugiwano si¿ )wiczeniami – wbrew
intencjom ich autora – bardziej jako podr¿cznikiem podpowiadajcym treïci do modlitwy niČ jako metod wprowadzenia
w Čycie duchowe i prac¿ nad sob. W ten sposób ignacjaÚski geniusz pedagogiczny zostaÙ nieco zapoznany, cho° nie do koÚca,
poniewaČ jezuici nieustannie odwoÙywali si¿ do )wiczeÚ i niemal
bezwiednie czerpali z ukrytej w nich pedagogicznej mdroïci.
Metoda indywidualnego prowadzenia oraz pedagogiczna
mdroï° w niej zawarta zostaÙa ponownie odkryta w caÙym jej
blasku w drugiej poÙowie XX wieku na fali soborowej odnowy
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i powrotu do ĊródeÙ. OdbyÙo si¿ to z pewnoïci nie bez inspiracji wspóÙczesnej psychologii i psychoterapii. I chociaČ istnieje
zasadnicza róČnica – zarówno w celach, jak i stosowanych metodach – pomi¿dzy )wiczeniami duchownymi udzielanymi indywidualnie a indywidualn pomoc psychoterapeutyczn, to jednak
wpÙywy pedagogicznego oddziaÙywania spotkania z terapeut
czy teČ z dajcym rekolekcje ignacjaÚskie s – w pewnym zakresie – porównywalne. Musimy przyzna°, iČ wspóÙczesna psychologia (nie przymykajc oczu na wszystkie jej braki, a nawet
naduČycia) pomaga nam dzisiaj w lepszym zrozumieniu gÙ¿bi
ignacjaÚskiej pedagogiki zawartej w )wiczeniach.

Integralnoï° czÙowieka w ignacjaÚskiej
pedagogice
Cech charakterystyczn ignacjaÚskiej pedagogiki jest harmonia i jednoï° pomi¿dzy zasadniczymi pÙaszczyznami ludzkiego Čycia: somatyczn, psychiczn i duchow. Pedagogika ta
nie tylko pomaga podda° sfer¿ psychiczn i cielesn duchowej,
ale takČe prowadzi do harmonijnego wÙczania sfery psychicznej i cielesnej w sfer¿ wiary. I chociaČ „niČsze” poziomy czÙowieczeÚstwa (psychiczny i somatyczny) s przenikane i poddawane sferze duchowej, to jednak ich rola i znaczenie nie zostaj
bynajmniej pomniejszane. Próby lekcewaČenia czy teČ przeciwstawiania poszczególnych wymiarów ludzkiego Čycia staj si¿
przyczyn wewn¿trznego chaosu i rozbicia. ZnieksztaÙcona religijnoï° i duchowoï°, które lekcewaČ somatycznoï° oraz psychicznoï° w czÙowieku, przyczyniaj si¿ w niemaÙym stopniu do
neurotycznych zachowaÚ.
W pedagogice ignacjaÚskiej formacja czÙowieka rozpoczyna
si¿ od uspokojenia i uporzdkowania w sferze emocjonalnej i duchowej. Dokonuje si¿ to poprzez dostrzeČenie niedojrzaÙoïci oraz
zranieÚ emocjonalnych i moralnych, a takČe przez poddanie ich
uzdrawiajcej Ùasce BoČej. Odkrycie doznanych ran, które s zwykle skutkiem doïwiadczonych krzywd, Ùczy si¿ w sposób ïcisÙy
z akceptacj siebie jako istoty kruchej, potrzebujcej nieustannego
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Boskiego i ludzkiego wsparcia. Pedagogika ignacjaÚska, która
wskazuje na potrzeb¿ integralnego podejïcia do wszystkich sfer
ludzkiego Čycia, przyczyniÙa si¿ w niemaÙym stopniu do pokonania nieufnoïci, z jak KoïcióÙ jeszcze do niedawna podchodziÙ do
psychologii i jej moČliwoïci udzielenia pomocy czÙowiekowi.

Kilka charakterystycznych rysów ignacjaÚskiej
pedagogiki
1. Pedagogika ignacjaÚska to pedagogika wolnoïci i osobistej kreatywnoïci. Ignacy Loyola w )wiczeniach wielokrotnie
przestrzega, by kierownik duchowy nie wywieraÙ na rekolektanta Čadnej presji, poniewaČ jest dla niego o wiele lepsze, jeČeli
„w poszukiwaniu woli BoČej sam Stwórca i Pan udziela si¿ duszy sobie oddanej i ogarnia j ku swej miÙoïci i chwale. Przeto
dajcy )wiczenia niech si¿ nie zwraca i nie skÙania ani ku jednej, ani ku drugiej stronie, lecz stojc w ïrodku, niczym j¿zyczek
u wagi, niech dozwoli Stwórcy dziaÙa° bezpoïrednio ze swoim
stworzeniem, a stworzeniu ze swoim Stwórc i Panem” ()wiczenia duchowne 15). Wprowadzenia zaï w medytacje i kontemplacje winny by° zwi¿zÙe i krótkie, tak by rekolektant sam „przez
wÙasne rozwaČanie i rozumowanie znajdywaÙ to, co bardziej mu
pomaga w Čyciu duchowym” ()wiczenia duchowne 2). MoČemy
powiedzie°, Če w pedagogice ignacjaÚskiej to nie pedagog wychowuje, ile raczej stymuluje samowychowanie podopiecznego,
by on sam stawaÙ si¿ coraz bardziej wolny, ïwiadomy i odpowiedzialny za wÙasne Čycie.
2. Istotnym elementem ignacjaÚskiej formacji jest docenienie
indywidualnej pomocy psychologicznej i duchowej w pracy z wychowankiem. Pedagog, który sam korzysta z pomocy kierownictwa duchowego, nabywa wraČliwoïci pomagania innym. WraČliwoï° t¿ Ùatwo moČna zatraci°, szczególnie wówczas, kiedy bardziej
koncentrujemy si¿ na „strategii” prowadzonych przez nas dzieÙ
wychowawczych niČ na konkretnych wychowankach, którym one
maj sÙuČy°. AngaČujc si¿ w organizowanie i prowadzenie wielkich dzieÙ o charakterze pedagogicznym, które pochÙaniaj wiele
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siÙ i energii, Ùatwo zapomnie° o pojedynczym wychowanku z jego
problemami, niepokojami i l¿kami. Szczególnie dzisiaj, kiedy
wszystkie niemal przedsi¿wzi¿cia pedagogiczne posiadaj swoje
trudnoïci organizacyjne i finansowe, Ùatwo jest zapomnie°, Če motorem kaČdego dzieÙa pedagogicznego jest relacja miÙoïci i Čyczliwoïci z wychowankiem i odpowiedzialnoï° za niego.
3. IgnacjaÚska pedagogika ukazuje podstawow prawd¿,
Če formacja czÙowieka dokonuje si¿ nie tyle poprzez przedstawianie „intelektualnych” treïci, ale przede wszystkim poprzez
osobowe spotkanie wychowanka z wychowawc. „Treïci” wychowawcze przekazuje wychowawca-ïwiadek. Spotkanie pedagogiczne wymaga stworzenia klimatu otwartoïci, akceptacji,
Čyczliwoïci, wzajemnego sÙuchania, uwagi i poïwi¿conej kaČdemu wychowankowi odpowiedniej iloïci czasu. Widzc wielkie
potrzeby wielu naszych podopiecznych, bywamy nieraz kuszeni
do udzielania zbiorowej pomocy przez gÙoszenie konferencji lub
teČ podsuwanie gotowych materiaÙów, z których wychowankowie mogliby sami korzysta°. Chcc ogarn° pomoc, duchow
i ludzk, wielk liczb¿ wychowanków, moČemy utkn° w planach, programach, organizacyjnych przedsi¿wzi¿ciach. Nie zaniedbujc bynajmniej oddziaÙywania na „masy”, naleČy podkreïli°, iČ prawdziwa pomoc bliĊniemu domaga si¿ bezpoïredniego
spotkania. gw. Ignacy Loyola dobrze to rozumiaÙ.
4. Cech charakterystyczn pedagogiki ignacjaÚskiej jest
umiej¿tnoï° rozeznawania: psychologicznego, egzystencjalnego,
moralnego i duchowego. KaČdy z tych rodzajów rozeznania jest
waČny i nie moČe by° zaniedbany. W chwilach ludzkiego zagubienia i bezradnoïci zbyt cz¿sto si¿gamy wyÙcznie po rozeznanie psychologiczne, w którym brakuje integralnego podejïcia do
wychowanka. Kiedy uczeÚ Čyje przez wiele lat w dysfunkcyjnej
rodzinie, konieczna staje si¿ najpierw pomoc ludzka i psychologiczna. Natomiast w sytuacji, gdy ulega on np. zÙym wpÙywom,
pomoc psychologiczna juČ nie wystarcza i musi by° uzupeÙniona wsparciem duchowym oraz moralnym. Chcc pomóc mÙodym ludziom, musimy dokonywa° gÙ¿bokiego rozeznawania
ludzkiego. U ĊródeÙ frustracji, zniech¿cenia i depresji wielu mÙodych ludzi znajduj si¿ nie tylko ich problemy psychologiczne,
ale takČe problemy religijne, moralne i duchowe. Jak mÙody

22

Jңѧђѓ AѢєѢѠѡѦћ

czÙowiek moČe doïwiadczy° radoïci Čycia, jeČeli nie widzi jego
celu i sensu?
5. Pedagogika ignacjaÚska charakteryzuje si¿ gÙ¿bok trosk
o stosowanie j¿zyka odpowiadajcego caÙemu procesowi wychowania. J¿zyk winien mie° na uwadze nie tylko potrzeby wychowanka, ale takČe wartoïci, które maj by° przekazane w procesie wychowawczym. SpÙaszczony mÙodzieČowy j¿zyk, którym
wielu wychowawców i duszpasterzy pragnie przypodoba° si¿
ludziom mÙodym, nie wyrazi caÙej gÙ¿bi podstawowych wartoïci
przekazywanych w procesie wychowania. Podobnie jak w Koïciele mówi si¿ dzisiaj o „nowej ewangelizacji”, tak teČ trzeba, by
mówi° o „nowej pedagogice”, bardziej zorientowanej na czÙowieka i jego najgÙ¿bsze oczekiwania – ludzkie i duchowe. Dzi¿ki
)wiczeniom duchownym j¿zyk pedagoga moČe sta° si¿ bardziej
komunikatywny, a przez to bardziej czytelny dla mÙodych ludzi.
W naszej wspóÙczesnej misji podstawy pedagogii ïw. Ignacego mog okaza° si¿ bardzo pomocne w zdobywaniu umysÙów
i serc nowych pokoleÚ. Pedagogika ignacjaÚska kÙadzie bowiem
nacisk na formacj¿ caÙej osoby: serca, umysÙu i woli, a nie tylko
intelektu; wzywa uczniów do rozeznania sensu tego, czego si¿
uczy, bardziej przez refleksj¿ niČ obarczanie pami¿ci; zach¿ca
do przystosowania, które wymaga otwartoïci na wzrost w nas
wszystkich. Wymaga ona poszanowania zdolnoïci studentów
na róČnych poziomach ich osobistego rozwoju; caÙy proces jest
wspierany przez otoczenie szkolne peÙne troski, szacunku i zaufania, w obr¿bie którego jednostka moČe stawi° czoÙa bolesnym
nieraz wyzwaniom, Čeby by° czÙowiekiem wïród innych i dla
innych (Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, Kraków 2006).
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CELE I ETAPY FORMACJI DUCHOWEJ
W PEDAGOGICE IGNACJASSKIEJ

1. Podstawy pedagogii ignacjaÚskiej
Pedagogia ignacjaÚska, poza elementami wÙaïciwymi takČe
dla innych systemów edukacyjnych, posiada swoj charakterystyczn wizj¿ Boga, czÙowieka i otaczajcego nas ïwiata. Jej
specyfika polega nie tyle na szczególnym znaczeniu pojedynczych elementów, ale „na niezwykÙym poÙczeniu caÙej serii
róČnych charakterystyk, które nadaj pedagogii niepowtarzalny
rys”, okreïlany jako IgnacjaÚski model wychowaniaȹ1. Wyrasta on
z osobistego doïwiadczenia Ignacego bycia prowadzonym przez
Pana Boga, „który obchodziÙ si¿ z nim podobnie jak nauczyciel
w szkole z dzieckiem i pouczaÙ go”ȹ2. Cho° ïwiadectwem wzrastania i rozwoju Ignacego w „BoČej szkole” s takie jego pisma,
jak: Autobiografia, Dziennik duchowy, Konstytucje Towarzystwa Jezusowego czy Listy, to jednak zasadniczym fundamentem pedagogii ignacjaÚskiej s sÙynne )wiczenia duchowne. S one „owocem

1
G. Codina, Pedagogía ignaciana, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana
(G-Z), dir. J. García de Castro, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao 2007, s. 1427.
2
I. Loyola, Opowieï° Pielgrzyma. Autobiografia (dalej: Autobiografia), wprowadzenie, przekÙad oraz przypisy M. Bednarz, Wydawnictwo WAM, Kraków
2002, nr 27.
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i skutkiem wewn¿trznego Čycia Ignacego”ȹ3, jego wychowania
w rodzinie katolickiej, duchowych przeČy° od nawrócenia aČ do
caÙkowitego zjednoczenia z Bogiem, owocem oïwieceÚ mistycznych, gÙównie z Manresy (1522-1523) oraz lektur duchowych,
szczególnie ycia Chrystusa i ywotów ïwi¿tych.
)wiczenia duchowne od samego pocztku byÙy dla Ignacego
i jego „przyjacióÙ w Panu” podstawowym i bardzo skutecznym
narz¿dziem formacji duchowej wielu ludzi. Ignacy, w liïcie do
swego spowiednika, Emanuela Miona, wyznaje: „)wiczenia to
najlepsza rzecz, o jakiej mog¿ w tym Čyciu pomyïle°, jak mog¿
czu° i rozumie°, zarówno ze wzgl¿du na pomoc i korzyï° dla
mnie samego, jak i dla wielu innych”ȹ4. Ta „przedziwna ksiČeczka )wiczeÚ, maÙa obj¿toïci, lecz peÙna niebieskiej mdroïci”ȹ5
nabraÙa jeszcze wi¿kszego znaczenia dla formacji duchowej tak
wielu ludzi od momentu jej oficjalnego zatwierdzenia przez PapieČa PawÙa III w brewe Pastoralis officii cura, 31 lipca 1548 rokuȹ6.
)wiczenia duchowne nie s traktatem na temat pedagogiki, ale
z pewnoïci zawieraj w sobie gÙ¿bokie doïwiadczenie pedagogiczne wraz z róČnymi elementami ïciïle okreïlonej praktyki
wychowawczej. Ignacy posiadaÙ wielki geniusz umieszczenia
w )wiczeniach podstaw pedagogicznych, cho° wyraČony bardziej na sposób spontaniczny i intuicyjny aniČeli systematyczny.
W tym kontekïcie,
wyróČniajc cech ignacjaÚskiego modelu wychowania, zrozumiaÙ w ïwietle )wiczeÚ duchownych ïw. Ignacego, jest to,
3

H. Rahner, Geneza i duch poboČnoïci ignacjaÚskiej, tÙ. M. Bednarz, Wydawnictwo WAM, Kraków 1991, s. 16.
4
Monumenta Ignatiana, Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Iesu fondatoris, Epistolae et Instructiones (dalej: MI, Epp.), 12 vol., Matriti 1903-1911, t. 1, s. 113.
5
gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane. Komentarze, red. M. Bednarz, WAM,
Kraków 1968, t. 2, s. 272.
6
W tak zwanej Formule Instytutu Towarzystwa Jezusowego, zatwierdzonej
przez PawÙa III 27 wrzeïnia 1540 roku, a wi¿c w najwaČniejszym dokumencie fundacyjnym zakonu czytamy: „Towarzystwo zostaÙo ustanowione przede
wszystkim po to, Čeby si¿ w szczególny sposób przyczynia° do post¿pu dusz
w Čyciu i nauce chrzeïcijaÚskiej i do szerzenia wiary (m.in.) przez )wiczenia duchowe, Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy UzupeÙniajce zatwierdzone przez t¿ sam Kongregacj¿ (dalej: Konstytucje), Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2006, nr 1, s. 29-30.
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Če model ten staje si¿ nie tylko doskonaÙym opisem staÙego, wzajemnego oddziaÙywania, zachodzcego mi¿dzy doïwiadczeniem, refleksj oraz dziaÙaniem w procesie uczenia i uczenia si¿,
ale takČe odzwierciedla dynamiczny, wzajemny stosunek mi¿dzy nauczycielem a uczniem, dČcym do zdobywania wiedzy
i wolnoïciȹ7.

2. Cel formacji duchowej w pedagogii
ignacjaÚskiej
Cel formacji duchowej w pedagogii ignacjaÚskiej bezpoïrednio zwizany jest z nadrz¿dnym celem caÙych )wiczeÚ duchownych, które „[sÙuČ] do przezwyci¿Čenia samego siebie i do uporzdkowania swego Čycia”ȹ8. Celem )wiczeÚ s bowiem
wszelkie sposoby przygotowania i usposobienia duszy do usuni¿cia wszystkich uczu° nieuporzdkowanych, a po ich usuni¿ciu –
do szukania i znalezienia woli BoČej w takim uporzdkowaniu
swego Čycia, Čeby sÙuČyÙo dla dobra i zbawienia duszy ()D 1)ȹ9.

)wiczenia duchowne, b¿dce podstaw pedagogii ignacjaÚskiej,
prowadz chrzeïcijanina do gÙ¿bokiego doïwiadczenia Pana Boga,
poprzez sÙuchanie SÙowa BoČego, rozumienie i przyj¿cie go we wÙasnym Čyciu moc Ducha gwi¿tego, a w atmosferze milczenia i modlitwy, oraz poprzez wsparcie ze strony przewodnika duchowego
ucz rozeznawania duchowego, zmierzajcego do oczyszczenia
7

Pedagogia ignacjaÚska. Podejïcie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, tÙ. B. Steczek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 112. Por. W. mudziÚski, Fundament ignacjaÚskiej pedagogiki, w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ
wspóÙczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Wydawnictwo WAM, Kraków
2008, s. 51-63.
8
gw. Ignacy Loyola, )wiczenia duchowne (dalej: )D), tÙum. M. Bednarz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, nr 21.
9
Jak podkreïla ojciec Giuseppe de Rosa SJ, )wiczenia, w swoim podstawowym i ostatecznym celu prowadz do tego, aby „wejï° w intymn zaČyÙoï°
z Panem Bogiem, aby On daÙ mi pozna° Jego wol¿ i skÙoniÙ moje «twarde»
serce i moj «zbuntowan» wol¿ do wypeÙnienia jej w jak najlepszy sposób”,
G. de Rosa, Camminate nella Carità. Gli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyola,
Ed. San Paolo, Milano 1994, s. 17.
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serca, prawdziwego nawrócenia i naïladowania Chrystusa, a przez
to, do wypeÙnienia Čyciowej misji w Koïciele i w ïwiecieȹ10.

Duchowy rozwój nakreïlony w caÙych )wiczeniach dokonuje
si¿ nie tyle linearnie, ile spiralnie na kaČdym z czterech etapów
)wiczeÚ, zwanych tygodniami. Integralny rozwój rekolektanta
(ucznia) dokonuje si¿ na etapie duchowego oczyszczenia, odpowiadajcym bardziej pierwszemu tygodniowi )wiczeÚ, na etapie
duchowego oïwiecenia, odpowiadajcym bardziej drugiemu tygodniowi )wiczeÚ (por. )D 10), oraz na etapie duchowego zjednoczenia, charakterystycznym dla trzeciego i czwartego tygodnia )wiczeÚȹ11.
Zgodnie z zasadniczymi rysami pedagogii ignacjaÚskiej, na
kaČdym etapie )wiczeÚ ma miejsce wzajemne oddziaÙywanie
mi¿dzy doïwiadczeniem, refleksj i dziaÙaniem rekolektanta
(ucznia). KaČdy z etapów, zgodnie z dynamik IgnacjaÚskiego
modelu wychowania, uwzgl¿dnia teČ dodatkowo kontekst rozwoju duchowego oraz ukazuje „sposoby otwarcia si¿ na osobisty wzrost, nawet juČ po zakoÚczeniu jakiegoï indywidualnego cyklu uczenia si¿”. W ten sposób „obejmuje on pi¿° stopni:
k o n t e k s t, d o ï w i a d c z e n i e, r e f l e k s j ¿, d z i a Ù a n i e,
o c e n ¿”ȹ12.
Proces rozwoju w pedagogice ignacjaÚskiej, opartej na wewn¿trznej dynamice i metodologii )wiczeÚ duchowych, zakÙada
obecnoï° i niezastpion rol¿ wychowawcy, „tego, który daje
)wiczenia”. Jego zadaniem jest pomóc rekolektantowi (uczniowi) wejï° w Čywe doïwiadczenie spotkania z Bogiem, przeprowadzi° wÙaïciw refleksj¿ nad tym doïwiadczeniem i wycign°
wnioski zmierzajce do konkretnego zaangaČowania w Koïciele
i w ïwiecie, na wzór Jezusa Chrystusa. Dlatego dajcy )wiczenia
10

S. Rendina, La pedagogia degli Esercizi. Aspetti più significativi, ADP, Roma
2002, s. 13.
11
Por. M. Ruiz Jurado, Linee teologiche strutturali degli Esercizi ignaziani, PUG,
Roma 1998; C. S¿kalski, Misterium przemiany wewn¿trznej. Droga duchowego rozwoju chrzeïcijanina w „)wiczeniach
„
ignacjaÚskich”, Wydawnictwo WAM, Kraków
2003; W. Królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika „)wiczeÚ duchowych” ïw. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
12
Pedagogia ignacjaÚska. Podejïcie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 117.
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(wychowawca), w caÙym procesie duchowego rozwoju rekolektanta (ucznia), na etapie wewn¿trznego doïwiadczenia, refleksji
i dziaÙania, a zwÙaszcza w momentach podejmowania decyzji,
winien uszanowa° i wspomóc wewn¿trzn wolnoï° rekolektanta
(ucznia) oraz uczyni° wszystko, „aby Stwórca dziaÙaÙ bezpoïrednio ze swoim stworzeniem, a stworzenie ze swoim Stwórc i Panem” ()D 15)ȹ13.

3. Etapy formacji duchowej w pedagogii
ignacjaÚskiej
3.1. Fundamentalne doïwiadczenie, refleksja i dziaÙanie
Rozpocz¿cie pierwszego etapu formacji duchowej wymaga
uwzgl¿dnienia jego k o n t e k s t u. NaleČy wzi° pod uwag¿ zarówno sytuacj¿ duchow rekolektanta (ucznia), jak i zewn¿trzne
okolicznoïci jego Čycia: spoÙeczno-ekonomiczne, polityczne czy
kulturowe. gw. Ignacy podkreïla, Če majcemu zamiar odprawi° )wiczenia „wielce pomoČe, jeïli wejdzie w nie wielkodusznie
i z hojnoïci wzgl¿dem swego Stwórcy i Pana i zÙoČy Mu w ofierze caÙ sw wol¿ i wolnoï°” ()D 5). Mówi takČe o tym, Če „)wiczenia duchowne trzeba dostosowywa° do wÙaïciwoïci osób pragncych je odprawia°, a mianowicie do ich wieku, wyksztaÙcenia
lub zdolnoïci” ()D 18). Jeïli ktoï byÙby „pochÙoni¿ty sprawami
publicznymi, lub innymi poČytecznymi zaj¿ciami” ()D 19) moČna zaproponowa° cz¿ï° )wiczeÚ, natomiast „temu, co jest bardziej wolny od zaj¿°, a pragnie we wszystkim, ile tylko moČe,
postpi°, moČna da° caÙe )wiczenia duchowne wedle porzdku,
w jakim jedne po drugich nast¿puj” ()D 20).
Na pierwszym etapie formacji duchowej, zwizanym szczególnie z pierwszym zdaniem tak zwanego Fundamentu )wiczeÚ
13
Por. W. Królikowski, Kierownictwo duchowe w „)wiczeniach
„
duchownych”
ïw. Ignacego Loyoli jako waČny element pedagogii ignacjaÚskiej, „Rocznik WydziaÙu Pedagogicznego WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum
w Krakowie 2005”, s. 61-97.
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duchownych, rekolektant (uczeÚ) wchodzi w zaČyÙ relacj¿ przede wszystkim z Bogiem Stwórc: „CzÙowiek jest stworzony” ()D
23). D o ï w i a d c z a, czyli „wewn¿trznie odczuwa i smakuje”
()D 2), Če Bóg Stwórca, Ten, który JEST (por. Wj 3, 14), podzieliÙ si¿ z nim swoim istnieniem i daÙ mu Čycie, wraz z wieloma
talentami. Dodatkowym doïwiadczeniem rekolektanta (ucznia)
staje si¿ nie tylko jego wÙasne istnienie, ale takČe istnienie „innych rzeczy na obliczu ziemi”, wszelkich innych stworzeÚ i caÙego wszechïwiata, które Stwórca uczyniÙ „dla czÙowieka i aby mu
pomagaÙy do osigni¿cia celu, dla którego jest on stworzony”
()D 23), czyli do Čyciodajnej i jak najïciïlejszej relacji z Bogiem
MiÙoïci. Dla ïw. Ignacego
Bóg jest Stwórc i Panem, NajwyČsz Dobroci, jedyn Rzeczywistoïci absolutn. CaÙa pozostaÙa rzeczywistoï° pochodzi od
Boga i ma jedynie wartoï° o tyle, o ile prowadzi do Niego. Bóg
jest obecny w naszym Čyciu „dziaÙajc i pracujc dla nas” ()D
236) we wszystkich rzeczach. Dzi¿ki wierze moČna odkry° Jego
obecnoï° we wszystkich wydarzeniach naturalnych i ludzkich,
w caÙoïci historii, a zwÙaszcza w Čywym doïwiadczeniu kaČdej
osobyȹ14.

Podstawowym doïwiadczeniem rekolektanta (ucznia) w relacji z Bogiem Stwórc jest wi¿c p r z y j ¿ c i e Jego faktycznej miÙoïci, które ïw. Ignacy okreïla w Fundamencie sÙowem: „chwali°”.
Chwali° Stwórc¿ za Jego stwarzajc miÙoï°.
ywe doïwiadczenie Boga Stwórcy rodzi w rekolektancie
(uczniu) szczer i peÙn wdzi¿cznoïci REFLEKSJ9, czyli pewien
„proces, za pomoc którego wydobywa si¿ znaczenie z ludzkiego doïwiadczenia”ȹ15. gw. Ignacy, juČ w Loyoli, podczas rekonwalescencji, zauwaČaÙ w sobie róČne myïli, jedne ïwiatowe,
a drugie zwizane z naïladowaniem ïwi¿tych.
Kiedy myïlaÙ o rzeczach ïwiatowych, doznawaÙ w tym wielkiej przyjemnoïci, a kiedy znuČony porzucaÙ te myïli, czuÙ si¿
oschÙy i niezadowolony. Kiedy znów myïlaÙ o odbyciu boso
14
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, tÙum. B. Steczek, „Zaskale”,
Kraków 1989, s. 8.
15
Pedagogia ignacjaÚska. Podejïcie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 124.
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pielgrzymki do Jerozolimy lub o tym, Čeby odČywia° si¿ samymi
tylko jarzynami i oddawa° si¿ innym surowoïciom, jakie widziaÙ
u ïwi¿tych, nie tylko odczuwaÙ pociech¿, kiedy trwaÙ w tych myïlach, ale nawet po ich ustpieniu pozostawaÙ zadowolony i radosny [...]. I tak powoli doszedÙ do poznania róČnych duchów,
które w nim dziaÙaÙy – jednego szataÚskiego, drugiego BoČego
(Autobiografia 8).

Dla Ignacego „rozeznawa°”, znaczyÙo
wyjaïni° swe wewn¿trzne motywacje i racje, leČce u podstaw
wypowiadanych sdów, bada° przyczyny i implikacje swych
doïwiadczeÚ, rozwaČy° moČliwe wybory oraz oceni° je w ïwietle prawdopodobnych konsekwencji i odkry°, co najlepiej prowadzi do upragnionego celuȹ16.

PogÙ¿biona refleksja nad doïwiadczeniem pobudza do hojnego i wielkodusznego d z i a Ù a n i a, do o d p o w i e d z i miÙoïci
na MiÙoï°. gw. Ignacy t¿ wdzi¿czn o d p o w i e d Ċ wobec Stwórcy okreïla sÙowami: „czci°” Pana Boga, czyli wypeÙnia° Jego
najïwi¿tsz wol¿, oraz „sÙuČy°” Mu, czyli wspóÙpracowa° z Bogiem na wzór Jezusa Chrystusa dla zbawienia wÙasnego i caÙego
ïwiata. W Liïcie do siostry Rejadell podkreïla, Če „uznanie darów
BoČych i pami¿° o nich, bardzo pobudza do jeszcze wi¿kszych
rzeczy”ȹ17. Rekolektant (uczeÚ), który widzi, jak wiele otrzymaÙ
od Stwórcy, pragnie, aby jego wdzi¿czne dziaÙanie dokonywaÙo si¿ w wewn¿trznej równowadze, aby ostatecznie „wybiera°
jedynie to, co nam wi¿cej pomaga do celu, dla którego jesteïmy
stworzeni” ()D 23).
KaČdy m¿Čczyzna lub kobieta jest osobiïcie poznany i kochany
przez Boga. Ta miÙoï° jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi, która jeïli ma by° autentycznie ludzka – musi by° wyrazem
radykalnej wolnoïci. Dlatego, aby odpowiedzie° na miÙoï° Boga,
kaČda osoba jest powoÙana, by by°: – woln, by da° samego siebie, przyjmujc odpowiedzialnoï° za wÙasne dziaÙanie i ich konsekwencje: by° wolnym, aby by° wiernym; – woln, by dziaÙa°
w wierze do prawdziwego szcz¿ïcia, które jest celem Čycia: by°

16
17

TamČe, s. 123.
gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t. 1, s. 557.
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wolnym, aby pracowa° z innymi w sÙuČbie Królestwa BoČego,
dla zbawienia stworzeniaȹ18.

Proces duchowego doïwiadczenia, refleksji i dziaÙania, wpisujcy si¿ w konkretny kontekst Čycia czÙowieka, powinien by°
wÙaïciwie o c e n i o n y. gw. Ignacy zach¿ca rekolektanta (ucznia),
aby przeprowadziÙ refleksj¿ po kaČdej modlitwie: „Po skoÚczonym °wiczeniu, przez kwadrans, siedzc lub chodzc, zbadam,
jak mi si¿ powiodÙa ta kontemplacja lub rozmyïlanie” ()D 77).
Refleksja dotyczy równieČ caÙego dnia i dokonuje si¿ poprzez „rachunek sumienia szczegóÙowy”, który naleČy odprawia° „w celu
usuni¿cia bÙ¿dów i niedbalstw w )wiczeniach i w zachowaniu addycji” ()D 90), czyli „uwag dodatkowych, [pomocnych] do lepszego odprawiania )wiczeÚ i do lepszego znalezienia tego, czego
si¿ pragnie” ()D 73). W pedagogii ignacjaÚskiej „bardzo waČna
jest okresowa ocena post¿pu ucznia w jego postawach, w priorytetach i w dziaÙaniu zgodnie z tym, co oznacza «by° dla innych»”ȹ19.
Zasadnicze zr¿by procesu formacji duchowej w pedagogii
ignacjaÚskiej obecne s juČ w pierwszym zdaniu Fundamentu
)wiczeÚ. A poniewaČ Fundament jest „podstaw teologiczn,
etyczn i duchow caÙych )wiczeÚ, przenikajc je caÙe”ȹ20, „korzeniem i siÙ nap¿dow caÙego Čycia duchowego proponowanego
w )wiczeniach”ȹ21, dlatego dalsze etapy duchowego rozwoju b¿d
cigÙym pogÙ¿bianiem Čywego doïwiadczenia Pana Boga, refleksji nad tym doïwiadczeniem i dziaÙania w MiÙoïci. W ten sposób
osoba wychowywana w szkole )wiczeÚ coraz bardziej „b¿dzie
si¿ uczy° rozeznawa° i wybiera° odpowiednie doïwiadczenia”,
coraz bardziej b¿dzie „zdolna do wydobycia peÙnego bogactwa
z refleksji nad tymi doïwiadczeniami” i „znajdzie motywacj¿ we

18

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 12.
Pedagogia ignacjaÚska. Podejïcie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 128.
20
Directoria Exercitiorum Spiritualium (1540-1599) (dalej: D.), red. I. Iparraguirre, Monumenta Historica Societatis Iesu, Monumenta Ignatiana, Romae
1955, LXXVI, s. 643: „Basis totius aedificii moralis et spiritualis”.
21
D. López Tejada, Los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola. Comentario y textos afines, Madrid 1998, s. 143.
19
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wÙasnej, zintegrowanej osobowoïci, aby dokonywa° ïwiadomych i odpowiedzialnych wyborów”ȹ22.

3.2. Zbawcze doïwiadczenie, refleksja i dziaÙanie
Rekolektant (uczeÚ), po dogÙ¿bnej refleksji nad wczeïniejszym doïwiadczeniem duchowym, uïwiadamia sobie, Če przy
caÙym pi¿knie doïwiadczenia miÙoïci Boga Stwórcy, nie umie
w peÙni jej przyj° ani na ni odpowiedzie°; Če nie potrafi wÙaïciwie korzysta° ze stworzeÚ wedÙug zasady „o tyle, o ile” (tantum
quantum), gdyČ cz¿sto brakuje mu wewn¿trznej wolnoïci wobec
nich, a tym samym nie umie teČ wybiera° tego, co bardziej i lepiej (magis) prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. W takim k o n t e k ï c i e przechodzi na dalszy etap duchowego rozwoju.
Treï° rozmyïlaÚ pierwszego tygodnia )wiczeÚ pomaga rekolektantowi (uczniowi) zrozumie°, Če przyczyn wszelkiej nierównowagi, braku wewn¿trznej wolnoïci i niezdolnoïci do kierowania si¿
zasad magis (bardziej, wi¿cej, lepiej) jest podst¿pne dziaÙanie zÙego
ducha i grzech czÙowieka. To wÙaïnie grzech sprawia, Če nie potrafimy w sposób peÙny ani przyj° miÙoïci Boga Stwórcy („chwali°”),
ani caÙkowicie na ni odpowiedzie° („czci°” i „sÙuČy°”).
Podstawowym d o ï w i a d c z e n i e m na tym etapie formacji duchowej jest wi¿c dogÙ¿bne poznanie grzechu, siebie jako
grzesznika oraz jeszcze mocniejsze przeČycie bezinteresownej,
przebaczajcej i zbawczej miÙoïci Boga w Jezusie Chrystusie.
Rekolektant (uczeÚ), „wyobraČajc sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszcego na krzyČu” ()D 53) „z powodu mych
grzechów” ()D 55), rozumiejc dzi¿ki szczególnej Ùasce BoČej
czym jest grzech i widzc jego ïmiercionoïne skutki, nie tylko
u anioÙów, Adama i Ewy czy jakiegokolwiek czÙowieka (por. )D
45-54), ale takČe we wÙasnym Čyciu (por. )D 55-59), wydobywa
z gÙ¿bi serca „okrzyk peÙen zdziwienia i wielkiej miÙoïci” ()D
60), okrzyk wielkiej skruchy i wdzi¿cznoïci za bezgraniczne
BoČe miÙosierdzie, za to, Če Bóg Stwórca i Zbawiciel „darzyÙ mi¿
22

Pedagogia ignacjaÚska. Podejïcie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 130.
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Čyciem aČ do tej pory” ()D 61), i Če „aČ dotd miaÙ dla mnie tyle
Ùaskawoïci i miÙosierdzia” ()D 71).
Doïwiadczenie duchowe rekolektanta (ucznia) na tym etapie
jest jeszcze gÙ¿bsze aniČeli na etapie poprzednim, gdyČ uïwiadamia on sobie, Če otrzymaÙ nie tylko faktyczn miÙoï° Boga
Stwórcy, ale nadto bezgraniczn miÙoï° Boga Zbawiciela w Jezusie Chrystusie. „Nic by nam przecieČ nie przyszÙo z daru Čycia, gdybyïmy nie zostali odkupieni” (Exultet). gw. Ignacy, kiedy
jako chory leČaÙ na zamku w Loyoli, doïwiadczyÙ zbawczej miÙoïci Odkupiciela za poïrednictwem Matki Najïwi¿tszej:
Pewnej nocy, gdy nie spaÙ, ujrzaÙ obraz naszej Pani ze ïwi¿tym
Dziecitkiem Jezus. Widzenie to napeÙniÙo go na dÙuČszy czas
nadzwyczajn pociech i tak wielkim wstr¿tem do caÙego Čycia
przeszÙego, a szczególnie do grzechów cielesnych, iČ zdawaÙo mu
si¿, Če wymazane zostaÙy z jego duszy wszystkie te obrazy i wyobraČenia, które aČ do tej pory byÙy w niej wyryte (Autobiografia 10).

Centralne doïwiadczenie tego etapu pogÙ¿biane jest w tak zwanych medytacjach powtórkowych (por. ()D 62-64).
Rekolektant (uczeÚ), podejmujc r e f l e k s j ¿ nad zbawczym
doïwiadczeniem BoČej miÙoïci miÙosiernej, pyta Jezusa Chrystusa wiszcego na krzyČu:
Jak to On, b¿dc Stwórc, do tego doszedÙ, Če staÙ si¿ czÙowiekiem, a od Čycia wiecznego przeszedÙ do ïmierci doczesnej i do
konania za moje grzechy. Podobnie, patrzc na siebie samego,
pyta si¿ siebie: Com ja uczyniÙ dla Chrystusa? Co czyni¿ dla
Chrystusa? Com powinien uczyni° dla Chrystusa? ()D 53).

gw. Ignacy przeprowadzaÙ tak refleksj¿ juČ w Loyoli. Kiedy
wracaÙ do zdrowia
zaczÙ wi¿cej rozmyïla° o swoim przeszÙym Čyciu i o tym, jak
wielki ciČy na nim obowizek pokutowania za nie. Wtedy teČ
zrodziÙo si¿ w nim pragnienie naïladowania ïwi¿tych (...). Jedynym jego pragnieniem byÙo (...) po odzyskaniu zdrowia uda° si¿
do Jerozolimy i praktykowa° takie biczowania i takie posty, jakich
pragnie serce hojne i rozpalone miÙoïci BoČ (Autobiografia 9).

Refleksja rekolektanta (ucznia) nad Čywym doïwiadczeniem tego etapu, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Com
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powinien uczyni° dla Chrystusa?” ()D 53), budzi w nim gÙ¿bokie pragnienie wdzi¿cznego d z i a Ù a n i a, pragnienie konkretnej
odpowiedzi miÙoïci na MiÙoï° i „post¿powania naprzód w czynieniu dobra” ()D 315). Postanawia zatem zerwa° z grzechem,
„poprawi° si¿ i uporzdkowa° (...), odrzucajc od siebie rzeczy
ïwiatowe i próČne” ()D 63), a to wszystko „z pomoc Jego Ùaski” ()D 63). gw. Ignacy tak wÙaïnie postpiÙ, gdy podjÙ decyzj¿, Če odb¿dzie pielgrzymk¿ z Loyoli do Jerozolimy: „Czujc
si¿ doï° silny, sdziÙ, Če nadszedÙ juČ czas wyruszy° w drog¿”;
i pomimo nalegaÚ ze strony jego brata, który chciaÙ go „odwieï°
od jego dobrego pragnienia”, Ignacy decyzji nie zmieniÙ i „nie
odstpiÙ jednak od prawdy, której juČ wtedy skrupulatnie przestrzegaÙ” (Autobiografia 12). Grzech i jego skutki sprawiaj, Če
wolnoï° odpowiedzi na miÙoï° Boga nie jest czymï automatycznym. Wspomagani i umacniani zbawcz miÙoïci Boga, jesteïmy
zaangaČowani w staÙ walk¿, majc na celu rozpozna° i usun°
przeszkody ograniczajce wolnoï° – w tym skutki grzechu –
i równoczeïnie rozwija° zdolnoïci konieczne do Čycia i dziaÙania
w prawdziwej wolnoïciȹ23.

Wielk pomoc w OCENIE doïwiadczenia na tym etapie s
nie tylko refleksje po medytacji, rachunki sumienia, rozmowy
z osob towarzyszc, ale równieČ ReguÙy o rozeznawaniu duchów, „[sÙuČce] do odczucia i rozeznania w pewnej mierze róČnych poruszeÚ, które dziej si¿ w duszy”; a zwÙaszcza te ReguÙy,
które „s bardziej stosowne na okres pierwszego tygodnia [)wiczeÚ]” ()D 313; por. )D 313-327).

3.3. DogÙ¿bne poznanie, miÙowanie i naïladowanie Jezusa
Chrystusa
Rekolektant (uczeÚ), w k o n t e k ï c i e dotychczasowego doïwiadczenia, zapraszany jest na dalszy etap duchowego rozwoju
poprzez wezwanie Jezusa: „PójdĊ za Mn”, „pozwól nadal si¿
ksztaÙtowa°”.
23

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 14.
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Osobiste zaproszenie Jezusa jest kolejnym BoČym darem
dla rekolektanta (ucznia), poprzez który Čywo d o ï w i a d c z a,
Če „nie jest juČ niewolnikiem, lecz synem. JeČeli zaï synem, to
i dziedzicem z woli BoČej” (Ga 4, 7), zaproszonym do wspóÙpracy z Bogiem Ojcem na wzór Jezusa Chrystusa. Ten nowy dar
przeČywa w fundamentalnej medytacji drugiego tygodnia )wiczeÚ, w tak zwanej medytacji Królestwa (por. )D 91-98)ȹ24. Jezus
Chrystus obdarza go Ùask zaszczytnego wezwania i mówi:
Wol moj jest podbi° ïwiat caÙy i wszystkich nieprzyjacióÙ i tak
wejï° do chwaÙy Ojca mego. Przeto ten, co zechciaÙby pójï° za
mn, powinien ze mn si¿ trudzi°, aby idc za mn w cierpieniu,
szedÙ teČ za mn i w chwale” ()D 95).

Rekolektant (uczeÚ), r e f l e k t u j  c nad zaszczytnym wezwaniem Jezusa Chrystusa, odkrywa, Če jest On
wzorem ludzkiego Čycia przez sw caÙkowit odpowiedĊ na miÙoï° Ojca, wyraČon w sÙuČbie innym ludziom. On dzieli z nami
nasz ludzki los i przeznaczenie. Zaprasza nas, by pójï° za Nim
pod sztandarem krzyČa w odpowiedzi miÙoïci danej Ojcuȹ25.

WyraĊnie teČ zdaje sobie spraw¿ z tego, Če „wszyscy ludzie, majcy rozsdek i zdrowy rozum, ofiarowaliby si¿ caÙkowicie na
trud [razem z Chrystusem]” ()D 96), bowiem, jak podkreïla ïw.
Ignacy w Liïcie o doskonaÙoïci i gorliwoïci apostolskiej do Scholastyków w Coimbrze,
nie tylko wïród ludzi, lecz takČe wïród anioÙów nie ma szlachetniejszego zaj¿cia nad oddawanie chwaÙy swemu Stwórcy i prowadzenie do niego stworzeÚ w miar¿ ich moČliwoïciȹ26.

W tym kontekïcie Ignacy wyznaje w Dzienniku duchowym: „Kiedym sobie przypomniaÙ tak wielkie dobro otrzymane, odczuwaÙem poruszenie do nowej poboČnoïci rosncej i do Ùez”ȹ27.
24

Medytacja Królestwa jest jakby powtórzeniem Zasady i Fundamentu, ale
z odwoÙaniem si¿ juČ do konkretnego przykÙadu Jezusa Chrystusa; por. D. 15;
D. 22-23; D. 33, 34, 43.
25
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 17.
26
gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t. 1, s. 493.
27
Dziennik duchowy, w: gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t. 1, s. 325.
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Rekolektant (uczeÚ) podejmuje zatem d z i a Ù a n i e. Kierowany szczerym pragnieniem, aby
wi¿cej [Go] kocha° i odznaczy° si¿ we wszelkiej sÙuČbie swego
Króla wiecznego i Pana wszech rzeczy, nie tylko ofiarowuje si¿
caÙkowicie na trud, ale nadto dziaÙajc przeciw swej miÙoïci cielesnej i ïwiatowej, skÙada z siebie ofiar¿ wi¿kszej wartoïci i wi¿kszej wagi ()D 97),

któr wyraČa w modlitwie ofiarowania. Dobrze rozwaČona
decyzja, wypÙywajca z pragnienia „wi¿kszej sÙuČby i chwaÙy
Boga”, aby
naïladowa° Chrystusa w znoszeniu wszystkich krzywd i wszelakiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie tak zewn¿trznym, jak
i duchowym ()D 98)

nie jest dziaÙaniem spekulatywnym, ale przemodlonym i szczerym. Bowiem
peÙna miÙoïci i wolna odpowiedĊ na miÙoï° Boga nie moČe by°
czysto spekulatywna lub teoretyczna. NiezaleČnie od ceny, któr trzeba zapÙaci°, spekulatywne zasady musz prowadzi° do
zdecydowanego dziaÙania: „MiÙoï° winno si¿ zakÙada° wi¿cej na
czynach niČ na sÙowach” ()D 230). gw. Ignacy prosi o caÙkowite
i aktywne zaangaČowanie ludzi, którzy „dla wi¿kszego naïladowania Chrystusa, Pana naszego, i dla wi¿kszego upodobnienia
si¿ do Niego” ()D 167) b¿d w praktyce realizowa° swoje ideaÙy
w konkretnym ïwiecie i w ïrodowisku rodziny, spraw, ruchów
spoÙecznych, struktur politycznych i prawnych i w dziaÙalnoïci
religijnejȹ28.

PogÙ¿bieniem doïwiadczenia refleksji i dziaÙania na tym etapie
formacji duchowej b¿dzie staÙe kroczenie za Jezusem we wszystkich kontemplacjach drugiego, a nast¿pnie trzeciego i czwartego tygodnia )wiczeÚ, poÙczone z proïb o „dogÙ¿bne poznanie
Pana, który dla mnie staÙ si¿ czÙowiekiem, abym Go wi¿cej kochaÙ
i wi¿cej szedÙ w Jego ïlady” ()D 104). Dalsze towarzyszenie Jezusowi budzi w rekolektancie (uczniu) pragnienie rozpoznania
28

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 20.
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konkretnej formy naïladowania Jezusa w codziennoïci. Wielk pomoc w rozpoznaniu i wybraniu dalszej drogi z Jezusem
w codziennoïci s nie tylko ReguÙy „dla wi¿kszego rozeznania
duchów”, odpowiadajce bardziej „drugiemu tygodniowi [)wiczeÚ]” ()D 328; por. )D 328-336), ale równieČ tak zwana Triada
ignacjaÚska (medytacja O dwóch sztandarach, medytacja O trzech
parach ludzi i medytacja O trzech stopniach pokory) oraz reguÙy dotyczce dobrego i rozsdnego w y b o r u (por. )D 135-189).
Rekolektant (uczeÚ), dokonujc w y b o r u konkretnego stanu Čycia czy r e f o r m y wÙasnego Čycia zgodnie z wol BoČ,
OCENIAJ&C powzi¿te decyzje, pragnie odtd jeszcze bardziej
by° z Jezusem nie tylko na dobre, ale i na zÙe. Pragnie z Chrystusem si¿ trudzi°, jeïli tego wymagaj konsekwencje wyboru
i przeČywa°
boleï° wespóÙ z Chrystusem peÙnym boleïci, udr¿k¿ serca
z Chrystusem udr¿czonym, Ùzy i m¿k¿ wewn¿trzn z powodu
tak wielkiej m¿ki, któr Chrystus wycierpiaÙ za mnie ()D 203),

aby b¿dc z Chrystusem w cierpieniu, by° z Nim równieČ
w chwale zmartwychwstania. Dlatego w czwartym tygodniu
)wiczeÚ prosi o Ùask¿ „wesela i silnej radoïci z powodu tak wielkiej chwaÙy i radoïci Chrystusa, Pana naszego” ()D 221).

3.4. CaÙkowite doïwiadczenie MiÙoïci i miÙowanie w Koïciele
Zasadnicze etapy formacji duchowej nakreïlone w czterech
tygodniach )wiczeÚ stanowi KONTEKST ostatniego, najpeÙniejszego etapu rozwoju relacji czÙowieka z Bogiem i z caÙym
stworzeniem. Dokonuje si¿ on na drodze przeČywania treïci
Kontemplacji dla uzyskania miÙoïci (por. )D 230-237). NiezwykÙa oryginalnoï° tej Kontemplacji zwieÚcza caÙy dotychczasowy
proces duchowego rozwoju rekolektanta (ucznia), a zarazem otwiera go na dalszy, jeszcze peÙniejszy rozwój duchowy, przeČywany w codziennym Čyciu w Koïciele i ïwiecieȹ29.
29

Por. W. Królikowski, La Contemplación para alcanzar amor, il suo posto e senso
negli Esercizi spirituali. Prospettive attuali, PUG, Roma 2003; TenČe, Oryginalnoï°
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Podstawowym d o ï w i a d c z e n i e m rekolektanta (ucznia) na tym etapie jest „wewn¿trzne poznanie” i przyj¿cie „tylu
i tak wielkich dóbr otrzymanych [od Boga]” oraz przepeÙnione
wdzi¿cznoïci pragnienie, aby „we wszystkim miÙowa° Jego
Boski Majestat i sÙuČy° Mu” ()D 233). Poznanie i przyj¿cie Ducha MiÙoïci dokonuje si¿ tu we wszystkim, zarówno w darach
dotyczcych porzdku stworzenia, jak i w darach odnoszcych
si¿ do porzdku zbawienia, a takČe w poszczególnych darach
osobistych:
Przywieï° sobie na pami¿° dobrodziejstwa otrzymane – stworzenie, odkupienie, a takČe dary poszczególne, waČc [i doceniajc] z wielkim uczuciem [miÙoïci], jak wiele uczyniÙ Bóg, Pan
nasz, dla mnie; jak wiele mi daÙ z tego, co posiada. A dalej, jak
bardzo tenČe Pan pragnie mi da° samego siebie, ile tylko moČe
wedle swego Boskiego planu ()D 234).

R e f l e k s j a nad tym caÙoïciowym doïwiadczeniem duchowym, „waČenie i docenianie z wielkim uczuciem miÙoïci” ()D
234) dobroci Boga, wzbudza w rekolektancie (uczniu) peÙne
wdzi¿cznoïci pragnienie caÙkowitej i we wszystkim odpowiedzi
miÙoïci na MiÙoï°:
A potem wejï° w siebie samego, rozwaČajc, com ja z wielk
sÙusznoïci i sprawiedliwoïci winien ze swej strony ofiarowa°
i da° Jego Boskiemu Majestatowi, i siebie samego z tym wszystkim, jak ten, co z wielk miÙoïci ofiaruje coï drugiemu ()D 234).

Rekolektant (uczeÚ), przepeÙniony MiÙoïci, pragnie odpowiada° na Ni w codziennoïci swojego Čycia, i to we wszystkim. Pragnie odtd d z i a Ù a ° przez KoïcióÙ, z KoïcioÙem i dla
KoïcioÙa, aby „we wszystkim miÙowa° Jego Boski Majestat i sÙuČy° Mu” ()D 233). Pragnienie i decyzj¿ takiej postawy wyraČa
w modlitwie caÙkowitego ofiarowania siebie MiÙoïci:

Kontemplacji dla uzyskania miÙoïci w )wiczeniach duchowych ïw. Ignacego Loyoli,
w: Przyj° MiÙoï° i we wszystkim miÙowa°. WokóÙ Kontemplacji dla uzyskania miÙoïci
ïw. Ignacego Loyoli, red. W. Królikowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008,
s. 95-109.
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Zabierz, Panie, i przyjmij caÙ wolnoï° moj, pami¿° moj
i rozum, i wol¿ m caÙ, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to
wszystko daÙeï – Tobie to, Panie, oddaj¿. Twoje jest wszystko.
Rozporzdzaj tym w peÙni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miÙoï° tw i Ùask¿, albowiem to mi wystarcza. [Amen] ()D 233)ȹ30.

W tym duchu ïw. Ignacy przypomina Scholastykom
w Coimbrze:
CaÙym Waszym Čyciem i wszystkimi jego czynnoïciami powinniïcie skÙada° z siebie cigÙ ofiar¿, na chwaÙ¿ Boga i dla zbawienia bliĊnich, przyczyniajc si¿ do tego nie tylko przez przykÙad i gorce modlitwy, lecz takČe przez inne zewn¿trzne ïrodki,
które BoČa Opatrznoï° ustanowiÙa dla niesienia sobie wzajemnie
pomocy.

W ten sposób „staniecie si¿ w peÙni narz¿dziami i wspóÙpracownikami Ùaski BoČej w tym najwyČszym dziele prowadzenia stworzeÚ do Boga, ich najwyČszego celu”ȹ31. W Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego dodaje:
Trzeba ich teČ cz¿sto zach¿ca°, aby we wszystkim szukali Boga
[...], Jego miÙujc we wszystkich stworzeniach a wszystkie stworzenia w Nim wedÙug najïwi¿tszej i Boskiej Jego woli (Konstytucje 288)ȹ32.

RównieČ w Liïcie do ojca Urbana Fernandesa zach¿ca wszystkich
jezuitów, aby
we wszystkich czynnoïciach podejmowanych z miÙoïci i posÙuszeÚstwa znajdowali tyle samo poboČnoïci, co i w modlitwie
30
Na tym etapie duchowego rozwoju najpeÙniej wybrzmiewa charakterystyczna cecha pedagogii ignacjaÚskiej, okreïlana sÙowem: magis (wi¿cej, lepiej),
obecna juČ w Fundamencie; por. R. García Mateo, Wielkie pragnienia i ideaÙy
czÙowieka wedÙug ïw. Ignacego Loyoli. U podstaw pedagogii magis, tÙ. A. Kownacka, w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, dz. cyt.,
s. 139-156; J. MóÙka, B. Steczek, Magis jezuickiej edukacji, w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 237-249.
31
gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t. 1, s. 493 i 499.
32
Podobnie w Liïcie do ojca Antoniego Brandao, Ignacy zach¿ca scholastyków,
aby „°wiczyli si¿ w szukaniu obecnoïci naszego Pana we wszystkich rzeczach”,
gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t. 1, s. 530.
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i rozmyïlaniu. adnej rzeczy nie powinni robi° w innym celu,
jak tylko dla miÙoïci i sÙuČby Boga, Pana naszegoȹ33.

Ignacy modli si¿ o tak postaw¿ takČe dla swojej siostry
Magdaleny:
Oby Bogu si¿ spodobaÙo w Jego nieskoÚczonej i najwyČszej dobroci pomnaČa° zawsze Twoje pragnienia miÙowania Go we
wszystkich rzeczachȹ34.

WedÙug ïw. Ignacego, peÙna i we wszystkim
odpowiedĊ na wezwanie Chrystusa dokonuje si¿ w Koïciele
Rzymsko-Katolickim i poprzez KoïcióÙ jako narz¿dzie, przez
które Chrystus jest sakramentalnie obecny w ïwiecie. Maryja,
Matka Jezusa, jest wzorem tej odpowiedzi. gw. Ignacy i jego
pierwsi towarzysze przyj¿li ïwi¿cenia kapÙaÚskie i oddali Towarzystwo Jezusowe na sÙuČb¿ Namiestnikowi Chrystusa, aby
uda° si¿ „dokd On zechce posÙa° ku wi¿kszej chwale BoČej i dla
dobra dusz” (Konstytucje 603)ȹ35.

PeÙne dziaÙanie w MiÙoïci dokonuje si¿ we wspólnocie KoïcioÙa.
Bowiem
siÙa wspólnoty zaangaČowanej w sÙuČbie Królestwa jest wi¿ksza
niČ siÙa jednego czÙowieka lub grupy skÙadajcej si¿ z poszczególnych jednostekȹ36.

gw. Ignacy, dla OCENY i umocnienia wspólnego „post¿powania drog miÙoïci” (Ga 5, 2), podaje ReguÙy o trzymaniu z KoïcioÙem, sÙuČce „zachowaniu prawdziwej postawy, jak powinniïmy mie° w Koïciele wojujcym” ()D 352; por. )D 352-370)ȹ37.
33

gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t. 1, s. 524.
TamČe, s. 579.
35
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 24; por. Autobiografia 85.
36
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 29.
37
Por. J. Corella, Sentir la Iglesia. Comentario a las reglas ignacianas para el sentido verdadero de Iglesia, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao 1996; MiÙoï° KoïcioÙa dzisiaj
wedÙug ïw. Ignacego Loyoli. WokóÙ ReguÙ o trzymaniu z KoïcioÙem, red. W. Królikowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009 (w druku).
34
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Wraz ze swoimi pierwszymi towarzyszami, „przyjacióÙmi
w Panu”,
podejmowaÙ decyzje w ïwietle staÙego procesu osobistego
i wspólnotowego rozeznania dokonujcego si¿ zawsze w kontekïcie modlitwy. W modlitewnej refleksji nad wynikami swojej dziaÙalnoïci towarzysze dokonywali przegldu uprzednio
podj¿tych decyzji, wprowadzali adaptacje w swoich metodach,
w staÙym poszukiwaniu wi¿kszej sÙuČby BoČej (magis)ȹ38.

ReguÙy o trzymaniu z KoïcioÙem, cho° s w jakiï sposób wynikiem rozeznawania prawdziwego zmysÙu koïcielnego w konkretnym czasie, to
poniewaČ opieraj si¿ na niezmiennych zasadach – które odsÙaniaj si¿ w dogÙ¿bnej i szczegóÙowej analizie owych ReguÙ –
przeto mog takČe i dzisiaj okaza° si¿ dla nas inspirujce, gdy
chcemy podj° takie samo rozeznawanieȹ39.

***
Formacja duchowa w pedagogii ignacjaÚskiej wyrasta przede wszystkim z )wiczeÚ duchownych ïw. Ignacego. Podobnie jak
ostateczny cel caÙych rekolekcji ignacjaÚskich zmierza ona do
tego, aby wychowa° czÙowieka do jak najgÙ¿bszej wi¿zi z Bogiem, do dojrzaÙych relacji z innymi ludĊmi i z caÙym ïwiatem.
Formacja ta ostatecznie zmierza do tego, aby „we wszystkim
miÙowa° Jego Boski Majestat i sÙuČy° Mu” ()D 233) w Koïciele
i w ïwiecie.

38

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s. 34.
M. Ruiz Jurado, Rozeznawanie duchowe. Teologia. Historia. Praktyka, tÙ.
K. Homa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 205.
39
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KSZTARTOWANIE POSTAWY SRU BY
W III TYGODNIU )WICZES DUCHOWNYCH –
PRZESRANIE DLA PRAKTYKI EDUKACYJNEJ

Wprowadzenie
Wiele napisano o pracy wychowawczej jezuitów, ich szkoÙach
i wpÙywie na edukacj¿ przez dÙugie setki lat. Wiele teČ miejsca
poïwi¿cono analizie metod nauczania i wychowania opartych
na inspiracjach ignacjaÚskich. Wydaje si¿ jednak, Če zdobyta
w ten sposób wiedza sama z siebie nie wystarcza, by zrozumie°
i stosowa° ignacjaÚsk pedagogik¿. W wypadku tej pedagogiki
znajomoï° historii czy metody dla wÙaïciwej ich aplikacji domaga si¿ jeszcze uzupeÙnienia o jeden wymiar. Trzeba wprost zapyta°, czy aby by° pedagogiem czerpicym z tradycji ignacjaÚskiej,
nie trzeba by° takČe mistykiemȹ1.
Pedagogia ignacjaÚska ma swoje ĊródÙo w Čyciu i pismach ïw.
Ignacego z Loyoliiȹ2 . Ignacy pozwoliÙ na to, by Bóg go wychowywaÙ jak nauczyciel ucznia w szkole (Autobiografia 27), a nast¿pnie poczuÙ pragnienie podzielenia si¿ t BoČ pedagogi,

1
Na zwizek ignacjaÚskiego sposobu wychowania i ignacjaÚskiej mistyki wskazaÙ ostatnio I. Lange Cruz, Carisma ignaciano y mística de la educación,
UPComillas-Conedsi, Madrid 2005.
2
P.-H. Kolvenbach, Educar en el espíritu de San Ignacio, „Razón y Fe” 1997,
nr 236, s. 21-31.
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której doïwiadczyÙȹ3 . GÙówne linie tej pedagogii zawarÙ w swoich )wiczeniach duchownych. Jej celem jest pomóc rekolektantowi, by pozwoliÙ si¿ wychowywa° Bogu, tak jak tego doïwiadczyÙ Ignacy. KsiČeczka )D, esencja duchowoïci ignacjaÚskiej,
posiada wiele róČnych elementów, które s materiaÙem dla
konstruowania ignacjaÚskiej teorii i praktyki wychowawczejȹ4 .
Rdzeniem duchowoïci Ignacego jest natomiast jego doïwiadczenie mistyczne, a jeïli chodzi o kwestie pedagogii i wychowania,
szczególnie istotna jest jego mistyka sÙuČbyȹ5 . Bez zrozumienia,
jak duch sÙuČby byÙ formowany w sercu ïw. Ignacego i w sercach tych, którzy szli drog duchowoïci ignacjaÚskiej, nie da si¿
skutecznie zaaplikowa° ignacjaÚskiej pedagogii w caÙej jej mocy.
W zrozumieniu jej mistycznego wymiaru konieczna wydaje si¿
gÙ¿bsza refleksja nad Trzecim Tygodniem )D.
W moim artykule chc¿ zasugerowa° interpretacj¿ Trzeciego
Tygodnia, która ukazuje istotn wartoï° dla formacji pedagoga
w tradycji ignacjaÚskiej tego etapu )wiczeÚ duchownych. Trzeci
TydzieÚ ma za zadanie przygotowa° osob¿, która wchodzi kontemplacyjnie w jego treïci, do sÙuČby dla Jezusa i na wzór Jezusa,
ma pomóc mu w przeksztaÙceniu wÙasnego wn¿trza tak, by czÙowiek odkryÙ swoj sÙuČebn natur¿. IgnacjaÚska postawa sÙuČby
wydaje si¿ mie° swoje ostateczne ugruntowanie i najgÙ¿bsz inspiracj¿ teologiczn wÙaïnie w Trzecim Tygodniu. W uczynieniu
tego zagadnienia jaïniejszym pomocne okazuje si¿ poj¿cie pro-egzystencji Jezusa jako sÙuČby z miÙoïci, wprowadzone przez
niemieckiego dogmatyka Heinza Schürmanna.

3

I. Loyola, Autobiografia czyli Opowieï° Pielgrzyma, tÙum. M. Bednarz SJ,
Kraków 1994, s. 54.
4
G. Codina SJ, Pedagogía ignaciana, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana,
Madrid 2008, s.1426-1430.
5
WedÙug H.D. Egana, mistycyzm sÙuČby przenika caÙe )wiczenia duchowne,
por. H.D. Egan, Ignatius Loyola the mystic, Collegeville, Minnesota 1991, s. 121 n.
H.-P. Kolvenbach wskazuje na centraln rol¿ poj¿cia sÙuČby w )wiczeniach duchownych, por. P.-H. Kolvenbach, Servir y amar en todo, <http://www.archimadrid.com/alfayome/menu/pasados/revistas/2001/jul2001/num270/suma.htm>.
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Trzeci TydzieÚ w dynamice )D
Trzeci TydzieÚ jest zazwyczaj ujmowany jako uzupeÙnienie
czy pogÙ¿bienie Drugiego. Chodzi tu szczególnie o wybór, którym rekolektant koÚczy Drugi TydzieÚ. Cho° wybór byÙ juČ na
tamtym etapie przygotowany przez róČne °wiczenia („Trzy pary
ludzi”, „Trzy stopnie pokory” itd.), które miaÙy za zadanie zbada° gÙ¿bokie pokÙady ludzkich intencji i skÙonnoïci, to jednak
Ignacy, b¿dc znakomitym znawc duszy ludzkiej, byÙ ïwiadom
pytania: „czy to jest juČ peÙny wybór, czy jest to wybór caÙego
czÙowieka”. Dla Ignacego odpowiedĊ brzmiaÙa negatywnie. Brakuje tu bowiem jeszcze zintegrowania najbardziej pierwotnych
czÙowieczych wymiarów: l¿ków, pop¿dów, instynktów itp. Wybór tak naprawd¿ nie jest jeszcze dokonany przez caÙego czÙowieka. W pewnym sensie czÙowiek jeszcze wybiera w Trzecim
Tygodniu, gdyČ wybór nie jest czymï dopeÙnionym w jednym
momencie. Jest to raczej proces, który potrzebuje czasu, by by°
rozcigni¿tym stopniowo na coraz gÙ¿bsze pokÙady wn¿trza
czÙowieka.
Z tego punktu widzenia Trzeci TydzieÚ ma podwójny charakter: konfirmatywny i profetycznyȹ6 . Po pierwsze, ma charakter konfirmatywny, gdyČ dokonuje si¿ w nim potwierdzenie woli sÙuČenia Bogu. Jest tak, gdyČ ïciïle w relacji do Ùaski
wspóÙodczuwania (gÙównej Ùaski Trzeciego Tygodnia) jest Ùaska
potwierdzenia wyboru, potwierdzenia rozumianego nie jako
weryfikacja przedmiotu wyboru, ale jako wzmocnienie tego, kto
wybieraÙ. Po drugie, Trzeci TydzieÚ ma charakter profetyczny,
gdyČ proces, przez który przechodzi rekolektant, faktycznie teČ
antycypuje próby, trudnoïci i cierpienia, jakie moČe ze sob nieï°
wybór i pragnienie jego realizacji.
JednakČe jest coï wi¿cej w Trzecim Tygodniu, o czym to klasyczne uj¿cie jego funkcji nie wspomina. Mianowicie, wydaje si¿,
Če dopiero ten TydzieÚ daje ostateczne uzasadnienie dla podj¿tego wyboru. Wybór musi zosta° zakorzeniony w najgÙ¿bszej postawie serca, w odkrytej na nowo prawdziwej naturze czÙowieka. Std wÙaïnie tutaj znajduje si¿ najgÙ¿bsza baza teologiczna
6

Por. J. Melloni, La mistagogía de los Ejercicios, Bilbao-Santander 2001, s. 236.
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dla pragnienia i moČliwoïci jego realizacji, któr w ostatecznoïci
jest sÙuČba na wzór Jezusa: przyj¿cie jako swojej Jego postawy
„pro-egzystencji”, bycia dla innych.

Wybór i sÙuČba
Wybór jest wi¿c podporzdkowany sÙuČbie, jest ïrodkiem do
konkretnej realizacji tego celu. KaČdy wybór jest dokonywany
z uwzgl¿dnieniem celu: aby bardziej Boga kocha° i lepiej Mu
sÙuČy°. Rzeczywiïcie, juČ na pocztku )D czytamy:
Podczas takich °wiczeÚ duchownych bardziej odpowiada i jest
duČo lepsze poszukiwanie woli BoČej, któr sam Stwórca i Pan
przekazuje swojej poboČnej duszy, ogarniajc j swoj miÙoïci
i chwaÙ i usposobiajc j do wybrania drogi, na której b¿dzie Mu
mogÙa lepiej sÙuČy° w przyszÙoïci ()D 15; por. )D 169: „Wst¿p do
wyboru”)ȹ7 .

Celem czÙowieka i jego wyboru jest lepsza sÙuČba Bogu. Co wi¿cej, sÙuČba ta jest fundamentalnie zwizana z doïwiadczeniem
BoČej miÙoïci, bo to dopiero ono dysponuje i uzdalnia czÙowieka do sÙuČby, i to sÙuČby cigle wi¿kszej. To doïwiadczenie BoČej miÙoïci dokonuje si¿ w sposób ostateczny na Golgocie, a jest
prefigurowane w ustanowieniu Eucharystii, najwi¿kszym znaku miÙoïci Chrystusa ()D 289: „UstanowiÙ Najïwi¿tsz Ofiar¿
Eucharystii jako najwyČszy znak swej miÙoïci”). Oba te zbawcze
wydarzenia ukazuj teČ esencj¿ bytu Jezusa – sÙuČenie z miÙoïci.
Oba zawarte s w Trzecim Tygodniu. CaÙa zaï dynamika tego
doïwiadczenia wymaga dokÙadniejszego naïwietlenia.

IgnacjaÚskie pojecie sÙuČby
Najpierw jednak zarysujmy rozumienie poj¿cia „sÙuČby”
w Čyciu i pismach Ignacego. Duch sÙuČby to istotny wymiar
7

I. Loyola, )wiczenia duchowne, tÙum. J. OČóg SJ, Kraków 1996.
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osobowoïci Ignacegoȹ8 . Jego pierwsi towarzysze, ci, którzy znali
go najlepiej, Diego Laínez, Juan de Polanco, Jerónimo Nadal cz¿sto podkreïlali dwie podstawowe cechy osobowoïci Ignacego:
dČenie do „más” (bardziej) oraz ducha sÙuČby. Komentatorzy
wskazuj, Če nie ma lepszego sÙowa dla opisania powoÙania typowo ignacjaÚskiego niČ sÙowo: „sÙuČba”ȹ9 . To ukierunkowanie
Ignacy przekazaÙ teČ swoim duchowym synom, jezuitom.
Przyjrzyjmy si¿ wyst¿powaniu terminów „sÙuČy°” i „sÙuČba”
w )wiczeniach duchownychȹ10 . Gdy pominiemy znajdujce si¿ na
samym pocztku ksiČeczki adnotacje, w których uČyte s wyrazy servir i servicio ()D 5, 9, 15, 16, 20, 23) oraz znajdujce si¿ na
jej koÚcu róČne grupy reguÙ ()D 315, 316, 322; 344; 351; 363, 370),
zauwaČymy, Če te sÙowa wyst¿puj w ogromnym zag¿szczeniu
w Drugim Tygodniu ()D 97, 98, 114, 130, 135, 146, 147, 155, 157,
166, 168, 169, 177, 183, 274), a caÙkowicie brak ich w Pierwszym,
Trzecim i Czwartym Tygodniuȹ11 . Jest tak dlatego, Če sÙuČba apostolska wedÙug Ignacego ma pewien waČny element, którego nie
znajdziemy przed nim, a który dla ignacjaÚskiej duchowoïci jest
centralny: wypeÙnienie woli Boga, aktywne uzgodnienie swojej
woli z wol Boga. Ignacy jako pierwszy powizaÙ w centrum
Čycia duchowego owe dwie idee: sÙuČby oraz zgodnoïci z wol
BoČȹ12 . Dlatego teČ rozeznawanie woli BoČej, wybór by sÙuČy° s
i winny by° istotowo ze sob powizane.
Istniej dwa pojedyncze bardzo znaczce uČycia tych sÙów
w innych cz¿ïciach )D. Pierwsze (servir) w tekïcie „Zasady i Fundamentu” ()D 23: „CzÙowiek zostaÙ stworzony, aby
Boga, naszego Pana, wielbiÙ, okazywaÙ Mu czeï° i sÙuČyÙ Mu”),
a wi¿c w pierwszym °wiczeniu rekolekcji. Streszczenie istoty
tego °wiczenia jest podstawow modlitw powtarzan przed
kaČdym °wiczeniem )D jako tzw. oración preparatioria ()D 46:
8

Por. I. Salvat, Servir en misión universal, Bilbao-Santander 2002, s. 22 n.
Por. tamČe, s. 24.
10
W )D Ignacy uČywa sÙowa servir 20 razy, a rzeczownika servicio 19 razy.
Por. Concordancia Ignaciana, ed. I. Echarte, Bilbao-Santander 1996, s. 1179-1186.
11
Por. S. Decloux, En todo amar y servir. Para una comprensión del lema ignaciano, „Manresa” 1991, nr 63, s. 24.
12
Do tego, co nast¿puje por. J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de
Jésus: esquisse historique, Roma 1953, s. 168-170.
9
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„W modlitwie przygotowaczej naleČy Boga, naszego Pana, prosi° o Ùask¿, Čeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane byÙy wyÙcznie ku sÙuČbie i chwale Jego Boskiego Majestatu”).
KaČde duchowe °wiczenie ma ten sam cel: ma by° w sposób czysty ukierunkowane na sÙuČb¿ i wielbienie Boga, i ten cel ma sobie
rekolektant cigle na nowo uïwiadamia°.
Z drugiej strony, sÙówko servir pojawia si¿ w gÙównej proïbie
„Kontemplacji Ad Amorem” ()D 233), która wprowadza rekolektanta w Čycie codzienne: „Tutaj prosi° o wewn¿trzne poznanie
tak wielkiego dobra, jakie otrzymaÙem, bym to w caÙoïci poznaÙ
i mógÙ kocha° i sÙuČy° we wszystkim Jego Boskiemu Majestatowi”. Rekolektant koÚczy wi¿c rekolekcje ogarni¿ty miÙoïci, która ma wyraČa° si¿ w sÙuČbie Bogu i ludziom. CaÙe wi¿c )wiczenia
s niejako obj¿te i przenikni¿te pragnieniem sÙuČby i modlitw
o ducha sÙuČby.

Trzeci TydzieÚ i poj¿cie sÙuČby
Jak zauwaČyliïmy, terminy servicio i servir (oprócz modlitwy
przygotowawczej) nie wyst¿puj w Trzecim Tygodniu. Wydaje
si¿ jednak, Če bardzo intensywnie obecne jest tutaj poj¿cie sÙuČby
i to wÙaïnie dzi¿ki wymowie, jak maj same ewangeliczne teksty medytowane na tym etapie rekolekcji.
SÙuČba wedÙug Ignacego jest zwizana z wydaniem siebie, zrezygnowaniem z siebie. Ignacy juČ jako pielgrzym odkryÙ gÙ¿boki
zwizek pomi¿dzy sÙuČeniem Bogu a pokor, cierpieniem i poniČeniem (por. Autobiografia 48)ȹ13. Upokorzenia prowadz go do
Čycia cigle bardziej w identyfikacji z Panem, z figur cierpicego
sÙugi (Autobiografia 51, 52)ȹ14. Przyjrzyjmy si¿ tekstom kontemplacji Trzeciego Tygodnia, które prowadz nas wÙaïnie w tym kierunku. Najpierw zbadamy treïci ewangeliczne, które bezpoïrednio ksztaÙtuj ten etap rekolekcji, nast¿pnie charakterystyczny
13
Por. M.C.L. Bingemer, Em tudo amar e servir. Mística trinitária e praxis cristã
em Inácio de Loyola, São Paulo 1990, s. 55-56.
14
Por. F. Courel, St. Ignace et la gloire plus grande de Dieu, „Christus” 1956,
nr 3, s. 336.
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schemat kontemplacji, a póĊniej teologiczn wizj¿, która stanowi
podstaw¿ caÙego procesu dokonujcego si¿ w Trzecim Tygodniu
i prowadzi do celu – apostolskiej wi¿kszej sÙuČby z miÙoïci.

Perspektywa sÙuČby wyznaczona przez Ewangelie
Analiz¿ Trzeciego Tygodnia rozpocznijmy od spojrzenia na treïci ewangeliczne proponowane do kontemplacji. Ignacy opiera je
wyÙcznie na scenach ewangelicznych i nie konstruuje Čadnej wÙasnej kontemplacji, jak to ma miejsce w innych Tygodniach. Pozwala,
by tylko wydarzenia i treïci Ewangelii wyznaczaÙy dynamik¿ tego
etapu )wiczeÚ. Dlatego by odnaleĊ° poj¿cie sÙuČby w Trzecim Tygodniu, musimy si¿ odwoÙa° do analizy tekstu biblijnego.

Dynamika wyznaczana przez Ewangeli¿
Najbardziej znaczce s z pewnoïci pierwsza i ostatnia kontemplacja tego Tygodnia. JuČ pierwsza kontemplacja ()D 190 n)
sugeruje zdecydowanie perspektyw¿ stawiajc sÙuČb¿ w centrum uwagi. We wprowadzeniu pierwszym Ignacy mówi:
Uïwiadomi° sobie wydarzenie: Chrystus, nasz Pan, wysÙaÙ z Betanii do Jerozolimy dwóch uczniów, Čeby przygotowali wieczerz¿, a potem On sam przybyÙ na ni z innymi uczniami. Kiedy
spoČyÙ baranka paschalnego i zakoÚczyÙ wieczerz¿, umyÙ im
nogi i daÙ swoje Najïwi¿tsze CiaÙo i NajdroČsz Krew swoim
uczniom oraz wygÙosiÙ do nich przemówienie ()D 191).

Kontemplacja ta Ùczy i syntezuje dwa znaczce fragmenty z róČnych Ewangelii, Ewangelii wedÙug Rukasza (22, 7-13), ewentualnie Mateusza (26, 17-19) i wedÙug Jana (13, 1-30). MoČe si¿ wydawa°, Če Ignacy je poÙczyÙ, gdyČ oba te fragmenty odnosz si¿
wÙaïnie do sÙuČenia: z jednej strony sÙuČenia Jezusowi, z drugiej
sÙuČenia Jezusaȹ15 .
15

Ignacy zapewne opieraÙ si¿ na tekïcie Kartuza i schematach swojej epoki, gdy pisaÙ punkta do medytacji w )D 289. JednakČe historia, poÙczenie
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U Mateusza i u Rukasza Jezus prosi Piotra i Jana, aby przygotowali Pasch¿ dla niego i dla pozostaÙych towarzyszy. Obaj
s uczniami, którzy byli przez caÙy czas bardzo blisko Jezusa,
szczególnie w waČnych momentach Jego Čycia. Teraz Ewangeliïci ukazuj obu w sytuacji sÙuČby dla Jezusa i dla innych uczniów. Ci, którzy w przyszÙoïci b¿d przewodzili wspólnocie
chrzeïcijaÚskiej, musz uczy° si¿ sÙuČy° innymȹ16 .
Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ÙamaÙ chleb. To Ùamanie
chleba posiada gÙ¿bok symbolik¿ zwizan ze sÙuČb. Jezusowe gesty powtarzaj to, co Jezus czyniÙ, gdy karmiÙ tÙumy (Rk
9, 10-17). Tamto rozmnoČenie chleba byÙo poprzedzone przez
gÙoszenie Królestwa BoČego w mocy i uzdrowienia (Rk 9, 6, 11)
oraz przez zapowiedĊ przyszÙej ïmierci Mesjasza (Rk 9, 22). Teraz uczniowie, widzc Jezusa powtarzajcego te same gesty, dostrzegaj coï wi¿cej: Jezus jest sÙug, który daje Čycie za innych.
Podobnie jak chleb musi by° zÙamany, aby mógÙ by° dzielony,
tak i ciaÙo Jezusa musi by° zÙamane w ïmierci, aby mógÙ by° im
udzielony Duch dajcy Čycie, Duch sÙuČby.
Drugim fragmentem spojonym wraz z wydarzeniami opisanymi u Rukasza i Mateusza jest ten mówicy o umyciu nóg uczniów. Zaczynajc kontemplowanie M¿ki Pana od ustanowienia
Eucharystii i umycia nóg ()D 191; 289), rekolektant wchodzi od
razu na pocztku w kraÚcow pokor¿ Pana („Ale ïwi¿ty Piotr
nie wiedziaÙ, Če [Chrystus] przez to dawaÙ przykÙad pokory”; )D
289). W Ewangelii Jana, w której brakuje ustanowienia Eucharystii
w sensie Ewangelii synoptycznych, sÙuČebny gest umycia nóg jest
traktowany jako symboliczne zrealizowanie sensu ustanowienia
Eucharystii. Tak wi¿c Ewangelie, a z nimi pierwsze kontemplacje
Trzeciego Tygodnia, ukazuj nam Jezusa w obrazie sÙuČcego do
stoÙu: „Kto jest wi¿kszy, czy ten, kto sÙuČy, czy ten, kto siedzi za
stoÙem? OtóČ ja jestem pomi¿dzy wami jako ten, który sÙuČy” (Rk
22, 27). W umywaniu nóg jest owa sÙuČba szczególnie radykalnie
wydarzeÚ, które jest obecne w )D 191, wydaje si¿ skomponowana przez samego Ignacego. Tej róČnicy wydaje si¿ nie zauwaČa° Arzubialde. Por. S. Arzubialde, Ejercicios espirituales de S. Ignacio. Historia y Análisis, Bilbao-Santander 22009,
s. 497 oraz s. 648-653.
16
Jezus poleca uczniom wykona° proste, ale mozolne i wymagajce poïwi¿cenia i miÙoïci czynnoïci.
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unaoczniona i symbolizowana (Jn 13, 1-20). SÙuČenie do tego stopnia naleČy do istoty Jezusa, Če nawet na koÚcu czasów przy uczcie
niebiaÚskiej sam Pan przepasze si¿ i b¿dzie sÙuČyÙ swoim sÙugom
do stoÙu (Rk 12, 37), bo sÙuČba naleČy do Jego odwiecznej istoty.
Jezus od zawsze i na zawsze Čyje „dla nas”, jak wskazuje na to
list do Rzymian (Rz 8, 34). Jezus czyni takČe sÙuČb¿ reguÙ Čycia
dla wspólnoty swoich uczniów: „On usiadÙ, przywoÙaÙ Dwunastu
i rzekÙ do nich: Jeïli kto chce by° pierwszym, niech b¿dzie ostatnim ze wszystkich i sÙug wszystkich!” (Mk 9, 35).
Motyw sÙuČenia wybrzmiewa teČ w ostatniej kontemplacji Trzeciego Tygodnia: „O wydarzeniach od krzyČa do grobu
wÙcznie” ()D 298). Ignacy pisze: „Punkt 1. Józef i Nikodem
w obecnoïci Matki Bolesnej zdejmuj Go z krzyČa. Punkt 2. CiaÙo zaniesiono do grobu, namaszczono i pogrzebano”. ZÙoČenie
do grobu jest pierwszym dziaÙaniem wspólnoty, która zgromadziÙa si¿ przy zmarÙym Jezusie. Pojawia si¿ znany juČ z pocztku Ewangelii Jana Nikodem oraz Józef z Arymatei, którzy teraz
z ukrytych uczniów Jezusa staj si¿ uczniami jawnymi. To ïmier°
Jezusa, jego gÙ¿bokie zaufanie Bogu-Ojcu, jego Čycie i ïmier° caÙkowicie zgodne z tym, co gÙosiÙ, daÙy im odwag¿, daÙy im si¿, by
nie l¿ka° si¿ juČ niczego, nawet okrutnej ïmierci, by teraz sÙuČy°
Jezusowi, a przez to przyzna° si¿ do Niego. Teraz, majc przykÙad Pana przed oczyma i gÙ¿boko w sercu, s gotowi na wszystko. I sÙuČ Jezusowi, tak jak na pocztku Jan i Piotr.
Ratwo wi¿c zauwaČy°, Če ewangeliczne treïci Trzeciego Tygodnia s umieszczone w perspektywie, która akcentuje moment prostej sÙuČby dla Jezusa i z miÙoïci do Jezusa oraz na wzór
Jezusa.

Cechy kontemplacji w Trzecim Tygodniu
Spójrzmy teraz, jak specyficzne wskazówki do modlitwy na
tym etapie rekolekcji przyczyniaj si¿ do umocnienia i pogÙ¿bienia postawy sÙuČenia. S one podane w pierwszej kontemplacji
Trzeciego Tygodnia ()D 195-197). Osoby, sÙowa, dziaÙania naleČy kontemplowa° pod trzema aspektami. Po pierwsze, rekolektant ma zauwaČy°, Če Jezus chce podj° cierpienie z miÙoïci do
Pedagogika...4
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nas i chce to uczyni° w sposób wolny. Po drugie, boskoï° Jezusa i wyobraČenia, które s z ni zwizane, stopniowo odchodz
w ukrycie, wraz z tym, jak pasja posuwa si¿ gÙ¿biej w obszar
cierpienia, brutalnoïci i degradacji. Chodzi o kontemplowanie
samo-kenozy, dobrowolnego ogoÙocenia si¿ Boga-Stworzyciela.
WaČn rol¿ odgrywa teČ zastosowanie wÙaïnie w tym Tygodniu
„ReguÙ o wprowadzeniu Ùadu w jedzeniu” ()D 210-217), które
maj wprowadzi° rekolektanta na drog¿ abnegacji i kenozyȹ17 .
Po trzecie, „czyni° dla Chrystusa” z Pierwszego Tygodnia jest
uzupeÙnione przez „cierpie° dla Chrystusa”: obie postawy maj
by° Čyciow odpowiedzi ucznia na krzyČ. Aspekt aktywny tego
„dla Chrystusa” (który Ùatwo moČe przerodzi° si¿ jeszcze w aktywizm, a przede wszystkim w szukanie siebie) jest dopeÙniony
przez aspekt bardziej (cho° nie caÙkiem) bierny: „bycie wespóÙ”
i „wspóÙcierpienie z”. Wszystkie te wskazówki maj sÙuČy°
temu, aby rekolektant jak najïciïlej utoČsamiÙ si¿ z Jezusem, niejako miaÙ te same odczucia, które On miaÙ (por. Flp 2, 6-11).

M¿ka i gmier° Jezusa jako sÙuČba
Zwró°my teraz uwag¿ na teologiczny fundament duchowego
procesu, który dokonuje si¿ w Trzecim Tygodniu )wiczeÚ.
Tym, co czyni zrozumiaÙym Čycie i ïmier° Jezusa, jest jego
radykalne zaangaČowanie dla Boga i ludzi, sÙuČba z miÙoïci do
Boga i bliĊniegoȹ18 . To ukierunkowanie widzimy juČ od pierwszych stronic Ewangelii: Jezus uzdrawia, pociesza, wyp¿dza
zÙe duchy, rozmnaČa chleb, wskrzesza zmarÙych. Jak zauwaČa
Schürmann, to, co t¿ sÙuČb¿ dogÙ¿bnie okreïla, jest wyraČone
niepozornym greckim sÙówkiem „hyper” albo ÙaciÚskim „pro”,
17
Por. R. Wi¿cek, Wstrzemi¿Ċliwoï° i post w rekolekcjach trzeciego tygodnia
„)wiczeÚ duchownych”. ReguÙy o wprowadzaniu Ùadu w jedzeniu, w: W cierpieniu
z Chrystusem, red. W. Królikowski, Kraków 2005, s. 81-104.
18
gmier° Jezusa musi by° widziana w kontekïcie caÙego jego Čycia, zarówno tego przed ïmierci, jak i po ïmierci. Wyrwana z tego kontekstu jest rzeczywiïcie niezrozumiaÙa i absurdalna. Dlatego gÙ¿bokie przeČycie Drugiego
Tygodnia, jak i Czwartego Tygodnia )D jest ogromnie istotne dla peÙnego doïwiadczenia Trzeciego Tygodnia.
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polskim „dla”ȹ19 . Tu ukrywa si¿ istota i tajemnica osoby Jezusa:
jest Osob, której istot jest „pro-egzystencja”, to znaczy, „Jezus
jest czÙowiekiem dla innych”, jak to wyraziÙ Karl Barth.
Ignacy miaÙ podobn definicj¿ egzystencji Jezusa jak Schürmann. OkreïliÙ egzystencj¿ Jezusa, caÙe zorientowanie Jego Čycia
jako puro servicio de su Padre eternal, („Čeby si¿ poïwi¿ci° caÙkowicie sÙuČbie swego Ojca Przedwiecznego”, )D 135), a wi¿c jako
istnienie dla Ojca, istnienie, którego istot jest sÙuČba.
SÙówko „dla” pojawia si¿ w )D. SformuÙowanie w )D 197
(todo esto padece por mis pecados) przywoÙuje na myïl doïwiadczenia rozmowy pod krzyČem z )D 53 i trzeci punkt medytacji
o Narodzeniu, gdzie rekolektant patrzy i rozwaČa jak
Pan mógÙ si¿ narodzi° w najwyČszym ubóstwie, a po tylu trudach, po gÙodzie, pragnieniu, po znoszeniu upaÙu i zimna, po
krzywdach i zniewagach – umrze° na krzyČu, a to wszystko dla
mnie (y todo esto por mí; )D 116).

Ignacy zauwaČa to sÙówko (zreszt tak waČne juČ w chrzeïcijaÚskich wyznaniach wiary i w soteriologii), gdyČ jest ono zasadnicze dla chrzeïcijaÚskiego rozumienia sÙuČby (oraz zbawienia).

Charakterystyka sÙuČby Jezusa
Trzy cechy sÙuČby Jezusa ujawniaj si¿ z caÙ moc w Trzecim
Tygodniu. Jezus sÙuČy w horyzoncie Królestwa BoČego, którego
prawem s BÙogosÙawieÚstwa. BÙogosÙawieÚstwa ukazuj, Če sÙuČba Jezusa jest skierowana do tych, którzy s na granicach spoÙeczeÚstwa, którzy s ze spoÙeczeÚstwa wykluczeni, którzy cierpi
i s odrzuceni. Widzimy to nawet na krzyČu, gdzie Jezus zbawia
wspóÙ-ukrzyČowanego przest¿pc¿. Nawet tutaj, majc przybite
r¿ce, sÙuČy. SÙuČy swoj postaw, która prowadzi do zbawiania
czÙowieka z marginesu spoÙecznego. Apostolstwo ludzi znajdujcych si¿ na granicach byÙo bardzo istotne dla Ignacego.
SÙuČba Jezusa ma teČ wymiar wszystko obejmujcy, ma
wymiar kosmiczny, uniwersalny. Ten wymiar najlepiej wida°
19

Por. H. Schürmann, Jesu Tod – unser Leben, Freiburg 1980, s. 1.
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w Trzecim Tygodniu. Jezus chce sÙuČy° caÙemu ïwiatu, wybawiajc go od grzechu. To grzech naznacza kaČdego czÙowieka bez
róČnicy i jest istot wszystkich ludzkich problemów i ostateczn
przyczyn wszelkich ludzkich potrzeb. Jezus nie zadowala si¿
wi¿c zewn¿trznymi przejawami w swej sÙuČbie czÙowiekowi, lecz
chce wyeliminowa° przyczyny i to najistotniejsze przyczyny, kieruje si¿ prosto do tego, co istotne. Trzeci TydzieÚ ma oczyïci° nasz sÙuČb¿ z partykularyzmu i z aktywizmu, które cz¿sto zatrzymuj si¿ na powierzchni i nie si¿gaj do tego, co istotne.
SÙuČba Jezusa nie jest zdeterminowana przez perspektyw¿ sukcesu. Jezus – sÙuga BoČego Królestwa – jest ïwiadom,
Če Królestwo, które przez jego sÙuČb¿ przychodzi, jest jak rzucone w ziemi¿ ziarna, z których tylko cz¿ï° wyrasta (Mk 4, 2b-9),
a ziarno cz¿sto jest zmieszane z chwastem. Jest ono niepozorne
jak ziarenko musztardowe, jak zakwas (Rk 13, 18-21). Tylko maluczcy gromadz si¿ wokóÙ Jezusa (Mt 11, 11). Trzeci TydzieÚ ma
oczyïci° sÙuČb¿ ze zdeterminowania przez sukces, przez szukanie sukcesu, polegajcego np. na gromadzeniu tÙumów.
W ten sposób treïci tego etapu rekolekcji wyakcentowuj
najistotniejszy element wyboru oraz sÙuČby – ich kenotyczny
charakter.

Kenoza
W istocie, zasadnicz rol¿ w procesie duchowym Trzeciego
Tygodnia gra doïwiadczenie kenozy. Dla Ignacego identyfikacja z M¿k Chrystusa polega na udziale w jego wolnej, podj¿tej
z miÙoïci kenozie, ogoÙoceniu, ïmierci – to ona przynosi cierpienie. I dlatego wspóÙcierpienie jest takČe wspóÙogoÙoceniem. Jest
to proces niezb¿dny, aby sÙuČy°, aby sta° si¿ prawdziwym sÙug
Jahwe. Doïwiadczenie Trzeciego Tygodnia polega na odkryciu
nowego sposobu manifestacji boskoïci, nowego sposobu sÙuČby, sposobu, o którym mówi czwarta pieïÚ SÙugi Jahwe (Iz 52,
13-53, 12)ȹ20 . Rekolektant dČc do zjednoczenia z Jezusem, dČy
20

Por. J. Melloni, La mistagogía de los Ejercicios, dz. cyt., s. 237. Chodzi równieČ o takie przemienienie spojrzenia, aby w tym rzekomym zaciemnieniu
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do stania si¿ tak jak On sÙug Jahwe, stara si¿ umieïci° sÙuČb¿
w centrum swojego bytu, tak jak Jezusȹ21 .
Patrzc na kenoz¿ Jezusa, a raczej zgodnie z zaleceniem Ignacego wspóÙuczestniczc w niej, rekolektant uczy si¿ coraz bardziej umiera° dla siebie samego i pogÙ¿bia naïladowanie BoČego
sposobu post¿powaniaȹ22 . Wybierajcy czÙowiek musi sobie coraz
gÙ¿biej uïwiadamia°, Če w nim jego „ja” musi doïwiadcza° wiele
razy ïmierciȹ23 . Kenoza jest niezb¿dna, bo miÙoï°, jak uczeÚ Jezusa daje innym osobom, winna by° niczym innym jak miÙoïci,
której sam Bóg jest ĊródÙem i w której On jest zawartyȹ24 .

Istota mistycznego procesu w Trzecim Tygodniu
W tym ewangelicznym ïwietle, na poziomie rekolektanta
przeČywajcego Trzeci TydzieÚ, chodzi o spojrzenie i zestawienie jego sÙuČenia ze sÙuČeniem Jezusa. Ma to doprowadzi° do
rozpoznania, Če w jakiï fundamentalny sposób, w najgÙ¿bszej
swojej istocie czÙowiek jest wi¿Ċniem wÙasnego „ja”, które l¿ka
si¿ upaï° w nicoï°ȹ25 . To skoncentrowanie na sobie po grzechu
staÙo si¿ drug natur czÙowieka. Augustyn nazwaÙ ten fenomen
boskoïci ujrze° najwi¿kszy z moČliwych sposób objawienia si¿ Boga. To ma
prowadzi° do oczyszczenia obrazu Boga.
21
„Chrystus nosi w sobie stale ïwiadomoï° «SÙugi PaÚskiego» z proroctwa
Izajasza (por. 42, 1; 49, 3. 6; 52, 13), w której jest zawarta najistotniejsza treï°
Jego posÙannictwa mesjaÚskiego: ïwiadomoï°, Če jest Odkupicielem ïwiata (…)
PrzecieČ wÙaïnie ta sÙuČba buduje sam fundament tego królestwa, w którym
«sÙuČy° – znaczy panowa°». Chrystus – «SÙuga PaÚski», o b j a w i w s z y s t k i m l u d z i o m k r ó l e w s k  g o d n o ï ° s Ù u Č e n i a, z k t ó r  Ù  c z y s i ¿
n a j ï c i ï l e j p o w o Ù a n i e k a Č d e g o c z Ù o w i e k a [podkreï. J.P.]”, Jan PaweÙ II, Mulieris Dignitatem 5.
22
Por. J. Melloni, La mistagogía de los Ejercicios, dz. cyt., s. 234.
23
Por. tamČe, s. 240.
24
„MiÙoï°, która mn kieruje i która sprawia, Če wybieram tak wÙaïnie
rzecz powinna pochodzi° z góry, z miÙoïci BoČej”, ()D 184); „ta miÙoï°, która
mnie pobudza i skÙania do dania jaÙmuČny, powinna pochodzi° z góry, czyli
z miÙoïci Boga, naszego Pana”, ()D 338); Por. S. Decloux, En todo amar y servir.
Para una comprensión del lema ignaciano, dz. cyt., s. 14.
25
Por. H. Schürmann, Jesu Tod – unser Leben, dz. cyt., s. 9.
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cor incurvatum in seipsum. Jest to owa concupiscentia, coï bardzo
duchowego, nast¿pstwo grzechu pierworodnego, które niszczy
wÙaïciw natur¿ czÙowieka, ze swej istoty nastawion na „Ty”
i na „sÙuČenie” (gdyČ czÙowiek jest stworzony na wzór Chrystusa, SÙugi Jahwe oraz Syna BoČego, który sÙuČy na uczcie mesjaÚskiej). Ignacy mówi cz¿sto o tym doïwiadczeniu jako o amor desordenado (miÙoï° nieuporzdkowana) albo amor proprio (miÙoï°
siebie samego). Polega ona na zÙoČeniu miÙoïci i ufnoïci w sobie i w rzeczach tego ïwiata. WÙaïnie dla takiej miÙoïci trzeba
umrze°, aby realnie zjednoczy° si¿ z sÙuČebn miÙoïci, a nawet
wi¿cej, Ignacy chce pomóc rekolektantowi, by pozwoliÙ Bogu na
posÙuČenie si¿ nim (por. )D 135). Chodzi wi¿c o to, aby w czÙowieku pozostaÙa czysta dyspozycyjnoï° sÙuČby (puro servicio), jak
u Jezusa, bez Čadnych pomysÙów na jej aktualne urzeczywistnienie. To Bóg ma si¿ posÙuČy° czÙowiekiem.
To wÙaïnie dokonuje si¿ w kontemplacji M¿ki i ïmierci Jezusa. Na krzyČu Jezus zapocztkowuje i zarazem fundamentalnie
uwalnia nas od naszego zniewolenia w „ja”. ycie Jezusa byÙo
caÙkowicie pro-egzystencj – istnieniem dla innychȹ26 . Jezus nie
miaÙ cor incurvatum in seipsum. Serce Jezus zostaÙo przebite, aby
pokaza°, Če jest ono opróČnione ze wszystkiego i gotowe do
przyj¿cia wszystkiego. Ta przemiana ma dokona° si¿ w sercu rekolektanta. DopeÙnienie tej przemiany serca – cho° musimy czeka° aČ do ad Amorem, do wylania Ducha ïw. aby j celebrowa° –
jest juČ pod krzyČem, gdy Jezus oddaje swojego Ducha, Ducha
sÙuČby (por. Rk 4, 17-19, gdzie Duch PaÚski, który spoczywa na
Jezusie, jest opisany jako Duch sÙuČby). Duch ten zostaje wylany
na now wspólnot¿ Jezusa, na tych, którzy stoj pod krzyČem,
nowy lud, który on utworzyÙ pod krzyČem i dzi¿ki krzyČowi.
Dlatego to pod krzyČem takČe i ludzka egzystencja staje si¿ pro-egzystencj (por. Gal 4, 6; Rom 5, 5), bo Duch sÙuČby wÙcza
czÙowieka w istot¿ Jezusa.
Tak wi¿c mistyczny proces w Trzecim Tygodniu ma nam pomóc tak naprawd¿ dotrze° do naszej prawdziwej natury, stworzonej na obraz SÙugi Jahwe, jako byty nastawione na drug osob¿,
jako ludzi, którzy nawzajem sobie sÙuČ z miÙoïci i tak jak Jezus.
26

Por. tamČe, s. 14.
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Mistyka zjednoczenia, transformacji czy sÙuČby?
Pozostaje jeszcze jeden problem do rozwaČenia. Trzeci TydzieÚ
jest cz¿sto przez komentatorów )wiczeÚ duchownych ïw. Ignacego
klasyfikowany jako droga zjednoczenia (inspirowana przez mistyk¿ zjednoczenia)ȹ27. JednakČe po gÙ¿bszej analizie treïci Trzeciego
Tygodnia pojawiaj si¿ wtpliwoïci: czy rzeczywiïcie chodzi tu
o mistyk¿ zjednoczenia. Wielki znawca duchowoïci ignacjaÚskiej,
o. Joseph de Guibert, pisze:
Sercem Čycia i doktryny duchowej Ignacego jest mistyka sÙuČby
z miÙoïci, o wiele bardziej niČ mistyka zjednoczenia czy mistyka
transformacjiȹ28.

WywaČona ocena wymaga stwierdzenia, Če akcentujc mistyk¿ sÙuČby, Ignacy nie wyklucza mistyki zjednoczenia z Bogiem
w Chrystusie i mistyki transformacji duszy przez Ùask¿ i zamieszkiwanie BoČych Osób. Podobnie mistycy zjednoczenia i transformacji nie wykluczaj myïli o sÙuČbie temu, który ukazuje si¿ im
jako maÙČonek ich dusz. Ale dla Ignacego zjednoczenie i transformacja nie s celami, ale raczej naturalnymi konsekwencjami
intensywnego Čycia wiarȹ29. Pi¿knie zwizek tych trzech mistyk
ukazuje fragment z Dziennika duchowego (DzD 82) Ignacego, który
zawiera jedno z dwóch uČy° sÙowa servicio w tekïcie: „Encomendándome a Jesús, no para más confiar en ninguna manera, más
que adelante de la santíssima Trinidad se hiciese cerca de mí, su
mayor servicio”ȹ30. Tutaj sÙuČba Bogu znajduje si¿ w centrum mistyki Ignacego, obok najwi¿kszych tematów jego mistyki: Jezusa
i Trójcy gwi¿tej. Maria Bingemer pisze:

27
Por. S. Arzubialde, Ejercicios espirituales de S. Ignacio. Historia y análisis, dz.
cyt., s. 499.
28
J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus: esquisse historique, dz.
cyt., s.167.
29
Por. J. de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus: esquisse historique,
dz. cyt., s.168.
30
La Intimidad del Peregrino. Diario espiritual de San Ignacio de Loyola, versión
y comentarios: S. Thió de Pol SJ, Bilbao-Santander 21998, s. 118-119.
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Ta praktyka sÙuČby ani nie pomniejszaÙa ani nie zabieraÙa niczego z gÙ¿bi jego mistyki zjednoczenia z Bogiem, ani nie odcigaÙa
go od kontemplacji trynitarnej chwaÙy; przeciwnie, ta praktyka
sÙuČby karmiÙa i wzbogacaÙa to doïwiadczenieȹ31.

Tak wi¿c Trzeci TydzieÚ jest jak najbardziej apostolsko zorientowanym etapem rekolekcji, który przyszÙe dziaÙanie rekolektanta-pedagoga zakorzenia gÙ¿boko w postawie serca przemienionego
na wzór Serca Jezusa, SÙugi Jahwe.

ZakoÚczenie
Fundamenty swojego Čycia duchowego, a wraz z nimi pragnienie sÙuČenia Chrystusowi i dzielenia si¿ z innymi tym, co
otrzymaÙ, staÙy si¿ udziaÙem Ignacego podczas jego pobytu
w Manresie, okresu szczególnie naznaczonego przez wylanie
mistycznych Ùask (Autobiografia 99). Servicio, sÙuČba, a z ni posÙuga pedagoga i wychowawcy w tradycji ignacjaÚskiej nie moČe
nigdy utraci° owego wymiaru mistycznego, bez niego bowiem
przemienia si¿ w etykiet¿ dobrze zorganizowaniej i wydajnej organizacjiȹ32 . W ten sposób nie da si¿ odpowiedzie° na najgÙ¿bsze
potrzeby czÙowieka. W ten sposób nie da si¿ teČ uprawia° pedagogiki ignacjaÚskiej, która „jest wychowaniem poj¿tym jako
komunikacja pomi¿dzy osobami, komunikacja nie tylko wiedzy,
ale takČe doïwiadczenia”ȹ33 . Myïl¿, Če nie ma lepszego momentu w )D jak Trzeci TydzieÚ, by zdoby° to doïwiadczenie, by
uksztaÙtowa° w sobie dogÙ¿bnie i radykalnie t¿ postaw¿, a wraz
z ni obudzi° apostolsk odwag¿ i energi¿, bez których wybór
i pragnienie sÙuČby drugiemu czÙowiekowi przez wychowanie
pozostaj tylko moČliwoïci i naraČone s na szybk frustracj¿.

31
Por. M.C.L. Bingemer, Em tudo amar e servir. Mística trinitária e praxis cristã
em Inácio de Loyola, dz. cyt., s. 52.
32
Por. S. Decloux, En todo amar y servir. Para una comprensión del lema ignaciano, dz. cyt., s.27.
33
S. Decloux, La pédagogie des jésuites et son inspiration ignatienne, „Lumen
Vitae” 1990, nr 2, s. 128.
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DYNAMIKA )WICZES DUCHOWNYCH
gW. IGNACEGO LOYOLI
W UJ9CIU GILLESA CUSSONA

MaÙa ksiČeczka )wiczeÚ duchownych (dalej: )D) nie przestaje
fascynowa° od 460 lat, od czasu zatwierdzenia jej przez KoïcióÙ
jako narz¿dzie skutecznej ewangelicznej reformy. Obecnie, na
pocztku XXI wieku, kiedy bardzo cz¿sto podwaČana jest wiara
w Boga i naruszany bywa autorytet KoïcioÙa, metoda )D, polegajca na pomocy w uporzdkowaniu Čycia chrzeïcijanina, moČe
speÙni° doniosÙ rol¿. Daje ona wskazania do pogÙ¿bionego doïwiadczenia chrzeïcijaÚskiej wiary. To dzi¿ki niej wielu ludzi na
powrót odkryÙo w cigu wieków tajemnic¿ Boga objawiajcego
si¿ w Jezusie Chrystusie. gwi¿ty Ignacy potrafiÙ teČ ukaza° w )D
prawdziwe oblicze KoïcioÙa, naszej Matki, zapraszajc przez
doïwiadczenie rekolekcyjne do odnowienia Čycia wiary, która
owocuje mi¿dzy innymi wi¿kszym zaangaČowaniem w Čyciu
i apostolskiej dziaÙalnoïci KoïcioÙa.
KsiČeczka )D doczekaÙa si¿ w cigu swojej wielowiekowej
historii licznych komentarzy. Zatwierdzona zostaÙa w brewe papieČa PawÙa III Pastoralis officii cura 31 lipca 1548 roku. Metoda
)D wymaga jednak cigle nowych sposobów w ich prowadzeniu, dostosowanym do wspóÙczesnych problemów ludzi.
W niniejszym artykule pragn¿ ukaza° jeden ze sposobów rozumienia i udzielania )D, zaproponowany przez kanadyjskiego
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jezuit¿ Gillesa Cussona. Swoj interpretacj¿ dzieÙa ïw. Ignacego
przedstawiÙ w ksiČce zatytuÙowanej: Pédagogie de l’expérience
spirituelle personnelleȹ1.

Geneza )wiczeÚ duchownych
gwi¿ty Ignacy zapytany kiedyï o genez¿ swej duchowej wiedzy odpowiedziaÙ, iČ byÙ pouczony przez Boga jak uczeÚ przez
nauczyciela. Wiedza ta dotyczyÙa takČe )D. Wszystko rozpocz¿Ùo si¿ od oïwieceÚ na zamku w Loyoli, a nast¿pnie w Manresie, gdzie Ignacy przeČyÙ gÙ¿bokie nawrócenie. Przeïwiadczenie
o pochodzcej od Boga inspiracji )D podzieliÙ takČe papieČ PaweÙ III w brewe aprobujcym ksiČeczk¿ )wiczeÚ duchownychȹ2.
Medytacje i wydarzenia z Loyoli, a potem z Manresy okreïliÙ G.
Cusson jako ĊródÙowe. Tam Ignacy doïwiadczyÙ tajemnicy Boga
i Jego pedagogii. PrzeČycia te s ïwiatÙem dla rozumienia )D. Ignacy przeČyÙ w bardzo osobistym (Cusson nazywa je subiektywnym) doïwiadczeniu obiektywn tajemnic¿ Objawienia. Mi¿dzy
jednym a drugim poziomem zachodzi ïcisÙa relacja. Jest teČ pewna cigÙoï° pomi¿dzy doïwiadczeniami z Loyoli i Manresy.

Okres nawrócenia Ignacego w Loyoli
Praktykujc medytacje oparte na Ewangelii, Ignacy budowaÙ
fundament swego religijnego doïwiadczenia, odkrywajc w ten
sposób pierwsze duchowe ïwiatÙa. ByÙ to czas intensywnego
nawrócenia, trwajcy póÙ roku. Nawrócenie to byÙo prawdziwe i szczere. PolegaÙo ono na zerwaniu z grzesznym, peÙnym
udawania i pychy ïwiatem, by odda° si¿ na wyÙczn sÙuČb¿ dla
Pana. Konsekwencj tego fundamentalnego wyboru byÙ kolejny
1
G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle. Bible et Exercices spiritueles, Desclee de Brouwer – Bruges Paris/ Les Editions Bellarmin –
Montreal 1976.
2
gw. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, komentarze t. 2, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1968, s. 243-244 (dalej PW).
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etap domagajcy si¿ od Ignacego nowego sposobu Čycia. Znaczcy wpÙyw wywarÙa na nim lektura ZÙotej legendy, szczególnie
przez zawarte w niej opisy heroicznego Čycia ïwi¿tych. Pocztkowo bardziej niČ Čycie apostolskie pocigaÙ dawnego rycerza
ideaÙ pokuty. Konsekwencj tego byÙy praktykowane przez Ignacego surowe umartwienia w Manresie.
Pod wpÙywem ksiČki ycie Chrystusa Rudolfa Kartuza z Saksonii, Ignacy zapragnÙ radykalnej zmiany swego Čycia. W ksiČeczce )D moČna spotka° wiele podobnych wyraČeÚ i szczegóÙów zaczerpni¿tych z dawnej ïredniowiecznej tradycji. MoČna
teČ odkry° podobn interpretacj¿ wydarzeÚ ewangelicznych
majcych swoje ĊródÙo w tej wÙaïnie lekturze. To ona daÙa Ignacemu baz¿ Čycia duchowego skoncentrowanego wokóÙ trzech
najwaČniejszych BoČych tajemnic: Trójcy gwi¿tej, Chrystusa
i naszej ludzkiej egzystencji, w której moČemy odkry° dziaÙanie
Ducha gwi¿tego. Jezus Chrystus przedstawiony jest tam jako
Fundament naszego zbawienia. Podkreïlone teČ zostaÙo osobowe przywizanie do Jezusa, peÙne rozumienia i wiary, która inspiruje trud rozwaČania Ewangelii. Zalecenie Rudolfa, by Čywo
uczestniczy° w wydarzeniach ewangelicznych, zastosowaÙ Ignacy w )D, zach¿cajc rekolektanta do wewn¿trznego smakowania tajemnicy Jezusa Chrystusa, Jego sÙów i czynów. Autor ycia
Jezusa podsuwa grzesznikowi, by prosiÙ, aČeby wszystkie jego
myïli, sÙowa i czyny skierowane byÙy na Boga tak, Čeby przyjÙ
Jego wol¿ i przez to zasÙuČyÙ na zbawienie i je przyjÙ. Ten rys
znajdujemy takČe w )D Ignacego. Na zamku w Loyoli odkryÙ
nasz gwi¿ty walk¿ duchów, która ukazaÙa mu wÙasn grzesznoï° oraz wewn¿trzn skÙonnoï° do zÙa, a takČe wielk potrzeb¿
Boga. Chrystus kieruje swój apel do czÙowieka, by zwróciÙ si¿
do swego Pana. W swej ksiČeczce Rudolf podkreïla bardzo inicjatyw¿ Boga. Pod wpÙywem tej lektury Ignacy wchodziÙ gÙ¿biej
w tajemnic¿ Trójcy gwi¿tej. ZrozumiaÙ, Če do Ojca moČna dojï°
tylko za poïrednictwem Syna, który dosi¿ga czÙowieka przez
konkretne zbawcze dziaÙanie w tajemnicy Wcielenia.
Rudolf pisze w swoim dziele o sytuacji czÙowieka b¿dcego
w grzechu. Ignacy inspirowany jego lektur, rozwaČyÙ grzech
Lucyfera i grzech pierwszych rodziców, przez co otworzyÙ si¿
na uniwersaln wizj¿ zÙa b¿dc nieposÙuszeÚstwem stworzenia
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wobec swego Stwórcy. RozwaČania zawarte w dziele ycie Chrystusa peÙne byÙy tekstów zaczerpni¿tych z Pisma gwi¿tego, co
daÙo Ignacemu bezpoïredni kontakt z prawdami objawionymi.
Innym dzieÙem, z którym spotkaÙ si¿ Ignacy w Loyoli, byÙa
ZÙota legenda. ZnalazÙ w niej przykÙady z Čycia ïwi¿tych, które
poruszyÙy jego wol¿. Tacy zaÙoČyciele zakonów jak Franciszek
i Dominik stali si¿ dla niego ideaÙem ïwi¿toïci. OdkryÙ w nich
zrealizowane ewangeliczne pragnienia, które sam odczuwaÙ.
MoČna powiedzie°, Če zamek w Loyoli byÙ dla Ignacego etapem
radykalnego nawrócenia, w którym uzyskaÙ „serce hojne i rozpalone miÙoïci BoČ”ȹ3. Tam teČ doïwiadczyÙ „wielkiego zapaÙu
do sÙuČby Panu naszemu”ȹ4. Ignacy prawdziwie spotkaÙ tam Jezusa Chrystusa. Pierwszym zbawczym skutkiem tego kontaktu
byÙo uwolnienie z jednej formy zÙa w jego Čyciu: z przywizania do próČnoïci ïwiata. Pocztkowo Ignacy, idc za pierwszym
impulsem, zaczÙ na ïlepo praktykowa° przesadn ascez¿. MiaÙ
przed sob najci¿Čszy etap: odda° si¿ gÙ¿boko i serdecznie siÙom
dziaÙajcej Ùaski, zrezygnowa° z ch¿ci zbawienia si¿ przez samego siebie.

Doïwiadczenia Manresy
Ojciec G. Cusson dzieli ten etap w Čyciu Ignacego na dwa
okresy: pierwszy z nich to oczyszczenia i drugi to czas oïwieceÚ.
Ignacy opisaÙ przeČycia z tego czasu w autobiograficznej Opowieïci Pielgrzyma. ByÙy one peÙne bolesnych doïwiadczeÚ: oschÙoïci,
dziaÙania zÙego ducha, zwtpieÚ, odczucia wÙasnej niegodnoïci.
Z ust Ignacego pÙyn¿Ùa wtedy gorca modlitwa do Boga zawierajca proïb¿ o znakȹ5. Coraz lepiej rozumiaÙ, Če zbawienie jest
dzieÙem Boga: „grzesznik z Manresy odkryÙ na nowo oblicze
Boga, które Chrystus przyszedÙ nam objawi°”ȹ6. Ta odpowiedĊ

3

Opowieïci Pielgrzyma (dalej OP) 9.
OP 11.
5
Por. OP 23
6
G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s. 43.
4
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nieba rozpocz¿Ùa dla Ignacego now er¿: wielkie oïwiecenia
w szkole Boga.
Najpierw Cusson rozwaČa oïwiecenia dotyczce przedmiotu posÙania. ByÙy one zwizane z tajemnicami Trójcy gwi¿tej,
z dzieÙem stworzenia, obecnoïci Chrystusa w Eucharystii. Swój
szczyt osign¿Ùy w przeČyciach mistycznych nad rzek Cardoner. Wizj¿ t¿ porównuje MieczysÙaw Bednarz do przeČy° ïw.
PawÙa pod Damaszkiemȹ7. PozostawiÙy one w umyïle Ignacego ogromn jasnoï°ȹ8. ZobaczyÙ tam wszystkie tajemnice wiary
w peÙnej harmonii – to byÙ fundament jego duchowego Čycia.
Na doïwiadczenia te trzeba teČ spojrze° od strony przeČycia
subiektywnego. OtworzyÙy one Ignacego na dziaÙanie Ùaski: doïwiadczyÙ ewangelicznego ubóstwa i pokory ducha, co zrodziÙo
w nim pragnienie caÙkowitego zapomnienia o sobie. O tej postawie powie Ignacy w 5 i 15 adnotacji do )D. „Zaufanie – wyznaje Ignacy w Opowieïci Pielgrzyma – przywizanie i nadziej¿
chciaÙ mie° tylko w Bogu”ȹ9. JakČe bardzo ta postawa róČniÙa si¿
od wczeïniej posiadanego ideaÙu bycia ïwi¿tym.
W centrum duchowych refleksji Manresy byÙy Medytacje
o Królestwie i Dwóch Sztandarach.
Chrystus, wprowadzajc Ignacego do bardziej ïwiadomego rozumienia historii zbawienia, ukazaÙ mu miejsce, jakie ma w niej
zaj°. Odtd Ignacy caÙe swoje Čycie b¿dzie odnosiÙ do wydarzeÚ z Manresy, gdzie zrodziÙo si¿ w nim pragnienie pomagania
duszomȹ10.

Pragnienie to chciaÙ realizowa° w Koïciele. ZrozumiaÙ teČ, Če nie
mógÙby pracowa° nad zbawieniem innych ludzi bez pomocy
Boga.
To byÙa lekcja dyskrecji, rozeznania w miÙoïci i pragnieniu uczynienia daru z siebie w sÙuČbie dla Pana: na miar¿ miÙoïci Boga
i dobra duszȹ11.
7

PW, t. 1, s. 46.
Por OP 30.
9
OP 35.
10
G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s. 54.
11
TamČe, s. 55.
8
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WÙaïnie w Manresie zebraÙ Ignacy najwi¿cej owocnych doïwiadczeÚ, które miaÙy zasadniczy wpÙyw na powstanie i ksztaÙt przyszÙych )D. Doïwiadczenia te uksztaÙtowaÙy jego bogat duchowoï° i caÙ apostolsk drog¿ przyszÙego ZaÙoČyciela zakonu.
Opisane wyČej wydarzenia byÙy w Čyciu Ignacego spotkaniem z Bogiem, który zbawia i pragnie, by czÙowiek powróciÙ do
swego Stwórcy. Jest to doïwiadczenie chrzeïcijaÚskie: pojednanie z Bogiem nast¿puje w Chrystusie. „Ignacy, który poszedÙ za
Chrystusem w tajemnicy Jego Paschy, chciaÙ by° wierny poruszeniom Jego Ducha przez wszystkie dni swojego Čycia, w hoÙdzie Boskiemu Majestatowi”ȹ12.

IgnacjaÚska wizja Boga, czÙowieka i ïwiata
Nawrócenie przeČyte przez Ignacego w Loyoli i Manresie stanowi typ chrzeïcijaÚskiego zbawienia przez swoj gÙ¿bi¿ i osobowe odniesienie do Boga. Tego samego powinien doïwiadczy°
rekolektant w Pierwszym Tygodniu )D, uïwiadamiajc sobie,
Če jest w sytuacji grzechu. Prawdziwe nawrócenie moČe dokona° si¿ tylko poprzez spotkanie z Bogiem ywym.
eby Miserere Pierwszego Tygodnia )D wytrysn¿Ùo z gÙ¿bi serca i z oczyszczonej duszy, trzeba czegoï wi¿cej niČ tylko ludzkich
rozwaČaÚ nad n¿dz czÙowieka. Trzeba, by czÙowiek otrzymaÙ
ïwiatÙo, które rozbÙyïnie w jego ciemnoïciach. Doïwiadczenie Pierwszego Tygodnia zakÙada spotkanie z Bogiem, który je
uprzedza i jednoczeïnie mu towarzyszy. Powracamy tutaj do
prawa transcendencji tajemnicy Boga, które wyraČa darmowoï°
i koniecznoï° BoČej inicjatywy, szczególnie w delikatnej dziedzinie zbawieniaȹ13.

Chodzi zatem o wielk spraw¿ w Čyciu czÙowieka – o doprowadzenie go do spotkania z Bogiem, który jest zupeÙnie Inny,
transcendentny. Dlatego Ignacy stawia konkretne wymagania
czÙowiekowi wchodzcemu w rekolekcyjne doïwiadczenie.
12
13

G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s. 58.
TamČe, s. 64.
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Powinien on posiada° wielkie pragnienie doskonaÙoïci oraz postaw¿ gotowoïci do hojnej ofiary z siebieȹ14. Powinien by° takČe
zdolny do rozumienia i otwarcia si¿ na tajemnice Boga. gw. Ignacy bardzo podkreïlaÙ ten etap przygotowawczy w praktyce
udzielania )D.
Przygotowaniem bezpoïrednim do wejïcia w )D jest Fundament (nr 23). SpeÙnia on podwójn rol¿: po pierwsze, przypomina rekolektantowi caÙoïciow wizj¿ powoÙania czÙowieka, ma
wzbudzi° w nim pragnienie doïwiadczenia )D, po drugie kwestionuje aktualn sytuacj¿ czÙowieka, stawiajc problem wiernoïci w jego odpowiedzi dawanej Bogu. Tekst Fundamentu ulegÙ
przeobraČeniom dokonywanym przez samego Ignacego, tak
Če w koÚcu zostaÙ umieszczony na pocztku )D jako przedmiot
medytacji. GÙównym jego owocem ma by° postawa oboj¿tnoïci.
To ona wprowadza rekolektanta w doïwiadczenie Pierwszego
Tygodnia rekolekcji.
eby lepiej zrozumie° Fundament oraz kolejne tygodnie
)D, G. Cusson przedstawia ignacjaÚsk wizj¿ Boga, czÙowieka
oraz wszechïwiata. WedÙug niego ïw. Ignacy posiadaÙ gÙ¿bok
ïwiadomoï° sensu ludzkiego bytu stworzonego ze wzgl¿du na
Stwórc¿ – Boga dziaÙajcego nieustannie w ïwiecie. CaÙa Trójca
gwi¿ta jest w nim obecna przez ten gest miÙoïci. Ta miÙoï° jest
gÙ¿boko wyciïni¿ta na stworzeniu. CzÙowiek w rozumieniu Ignacego, przez swoje specjalne powoÙanie umieszczony jest w samym centrum BoČej Ekonomii. B¿dc zjednoczonym z Chrystusem w Koïciele, jest on niezb¿dnym wspóÙpracownikiem dzieÙa
stworzenia i odkupienia. Tym, co radykalnie przeciwstawia si¿
temu dČeniu czÙowieka w kierunku Boga, jest grzech i brak zaufania wobec Stwórcy.

ZmysÙ Boga
Duchowoï° ignacjaÚska jest bardzo trynitarna, a zarazem
chrystocentryczna. Dzi¿ki Jezusowi Chrystusowi Ignacy odkryÙ
splendor BoČego Majestatu, który przemieniÙ jego Čycie. Chrystus
14

Por. )D 5.
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jest dla niego „wejïciem w tajemnic¿ Boga”ȹ15, jest Osob, która
go uwolniÙa od banalnoïci zÙa i pocign¿Ùa na drog¿ sÙuČby. Jezus
Chrystus jest dla niego Bogiem objawiajcym gÙ¿bi¿ Trójcy gwi¿tej, która pochyla si¿ nad czÙowiekiem w nieustannie trwajcym
Akcie MiÙoïci. To MiÙoï°, która stwarza, podtrzymuje, wybawia
i pocigaȹ16. WÙaïnie takiego Chrystusa ïw. Ignacy kontempluje
w Medytacji o Królestwie i takiemu Chrystusowi hojnie oddaje si¿
na sÙuČb¿. Przez Niego Bóg staÙ si¿ aktywn Obecnoïci dla czÙowieka. Zatem, wedÙug ïw. Ignacego, tylko w Jezusie Chrystusie
moČna spotka° prawdziwego Boga i jest to caÙkowitym dzieÙem
Raski, dlatego Ignacy przestrzega kierownika rekolekcji:
Niech dozwoli Stwórcy dziaÙa° bezpoïrednio ze swoim stworzeniem, a stworzeniu ze swoim Stwórc i Panemȹ17.

Sens stworzeniaȹ18
Bóg objawia si¿ czÙowiekowi jako Stwórca i Pan. Wielkoï°
StworzeÚ pochodzi std, Če zostaÙy powoÙane do istnienia przez
Boga. Ignacy dostrzegaÙ caÙ stworzon rzeczywistoï° jako oČywion BoČym dynamizmem. WedÙug gwi¿tego ïwiat nosi w sobie moc objawiania Boga. Dlatego czÙowiek powinien Go odkry°
i wprowadzi° w stworzenie ïwi¿ty porzdek i BoČe spojrzenie.
Ignacy posiadaÙ postaw¿ psalmisty w uwielbianiu Boga (Ps 18,
Ps 148). Jego pojmowanie sensu stworzeÚ jest bardzo biblijne
(por. Mdr. 11, 21 – 12, 2; Rz 8, 18-22).

Sens i powoÙanie czÙowieka
Ignacy byÙ ïwiadomy, Če czÙowiek jest odpowiedzialny za
powrót stworzonego ïwiata do Boga. Zanim sformuÙowaÙ t¿
15

Por. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s. 76.
Por. tamČe.
17
)D 15.
18
Por. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt.,
s. 79-84.
16
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prawd¿ w Fundamencie )D, sam jej doïwiadczyÙ, odkrywajc cel
swojego Čycia: pomaga° ludziom w ich powrocie do Boga. CzÙowiek najpeÙniej moČe uwielbi° Boga, gdy przez jego serce caÙe
stworzenie odda Mu chwaÙ¿. MoČna powiedzie° o ïw. Ignacym,
iČ posiadaÙ mistyk¿ akceptacji ïwiataȹ19. Jej sercem byÙa sÙuČba
Boskiemu Majestatowi. W sÙowie „sÙuČy°” wyraČa si¿ caÙy sens
egzystencji czÙowieka, w nim objawia si¿ takČe jego wielkoï°.
Bóg powierza czÙowiekowi uwieÚczenie dzieÙa stworzenia.
To nam pozwala wierzy°, Če taki sposób widzenia wezwania
do sÙuČby, wychodzcy od wielkoïci przeznaczenia czÙowieka
w planie Boga i w funkcji wszechïwiata zmierzajcego do zrealizowania si¿ w Bogu, nie zagraČa osobie ludzkiej Čadn alienacj.
CzÙowiek bowiem nigdy nie b¿dzie peÙniej zrealizowany jako byt
stworzony, jak tylko poprzez wzi¿cie udziaÙu w BoČej ekonomii,
która mu objawia prawdziwy sens jego egzystencji. WyszedÙszy
od Boga, czÙowiek w sposób naturalny zmierza w Jego kierunku.
Zintegrowa° si¿ przez Ùask¿ jako byt stworzony, to istnie° w sposób bardziej peÙny. SÙuČy° Majestatowi BoČemu w tej perspektywie, to ofiarowa° si¿ w sposób wolny na to „przyjïcie”, które
oznacza chrzeïcijaÚskie zbawienieȹ20.

Dokonuje si¿ ono przez spotkanie z Jezusem Chrystusem, który wprowadza w tajemnic¿ Boga. To z Nim mamy podj° dzieÙo
powrotu stworzenia do Boga. To bycie z Chrystusem (mecum)
jest zawsze na miar¿ Caritas discreta – „miÙoïci roztropnej”. Jest
ono moČliwe przy peÙnej ulegÙoïci czÙowieka dziaÙaniu Ducha
gwi¿tego i otwartoïci w przyjmowaniu BoČych dróg.

Problem zÙaȹ21
ZÙo w tej perspektywie jawi si¿ jako nieporzdek wprowadzony przez czÙowieka w swoje Čycie i jednoczeïnie jako niewiernoï° niestrudzonej miÙoïci Boga. Grzech, b¿dcy najwi¿kszym zÙem, jest aktem przeciwko naturze i przeciwko miÙoïci,
19

Por. tamČe, s. 87.
Por. tamČe, s. 89-90.
21
Por. )D 136-137.
20
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która podtrzymuje byt stworzony. CzÙowiek w planach BoČych
miaÙ by° stróČem porzdku w ïwiecie, tymczasem staÙ si¿ jego
burzycielem. To przez czÙowieka stworzenie zostaÙo poddane
marnoïci (por. Rz. 8, 20).
Dla Ignacego, pilnie medytujcego karty Ewangelii, zÙo istnieje najpierw w sercu czÙowieka. CzÙowiek moČe odwróci° si¿ od
Boga i sÙuČc wÙasnej przyjemnoïci, moČe wspóÙpracowa° z królestwem Szatanaȹ22. Ignacy nazywa go „nieprzyjacielem ludzkiej
natury”ȹ23, std czÙowiek musi nieustannie z nim prowadzi° walk¿. Szatan chce zniweczy° BoČe przeznaczenie stworzenia. Mimo
zÙa ignacjaÚska wizja egzystencji stworzonej jest pozytywna. Nawet zÙo wzi¿te jest pod uwag¿ w planach BoČych. Paradoksalnie
wÙaïnie ono pozwala nam cho° troch¿ zrozumie° „okrzyk peÙen
zdziwienia i wielkiej miÙoïci” z medytacji o grzechu osobistymȹ24.

Koniecznoï° uporzdkowania Čycia
Tylko czÙowiek dotkni¿ty przez tajemnic¿ Boga moČe odkry°
swoj wielkoï° wynikajc z odpowiedzialnoïci za stworzenie,
a jednoczeïnie pozna° gÙ¿bok swoj n¿dz¿, gdy doïwiadcza zÙa
w sobie samym i gdy wydany jest na podst¿py i dziaÙanie Szatana. Tylko czÙowiek, majcy prawdziwy pokój w sercu, moČe
z tej sytuacji pokusy wyjï° zwyci¿sko. Jest to wszakČe pokój,
który nie poprzestaje na samozadowoleniu i nie usypia. Jest on
raczej owocem Ùaski uporzdkowania. WedÙug Ignacego przede
wszystkim uczucia nieuporzdkowane s ĊródÙem wszelkiego
zÙa i duchowego zamieszania. CzÙowiek cigle napotyka trudnoïci w dochowaniu wiernoïci Bogu. Doïwiadcza w sobie napi¿cia
mi¿dzy swoj n¿dz i powoÙaniem do wielkoïci. Uïwiadomienie
tego przynagla go do przyj¿cia Chrystusa. Oboj¿tnoï° ignacjaÚska, która jest gÙównym owocem Fundamentu, ma mu dopomóc
w oczyszczeniu motywacji opowiedzenia si¿ za Bogiem. Pomaga
mu teČ w lepszym otwarciu si¿ na Ùask¿.
22

Por. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt.,
s. 95-97.
23
Por. )D 7, 8, 10, 12, 135, 136, 217, 274, 313-336, 346-350.
24
Por. )D 60.
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Pedagogika ignacjaÚska
Cel )wiczeÚ duchownych
Zasadniczo istniej dwie tendencje w interpretowaniu )D.
Jedna podkreïla ide¿ wyboru, druga zaï element zjednoczenia (doskonaÙoïci). G. Cusson opowiada si¿ za stanowiskiem
L. Peetersa, który przedstawia )D jako „szkoÙ¿ modlitwy i drog¿
zjednoczenia z Bogiem”. UwaČa on, iČ uwidacznia si¿ w nich mistyka sÙuČby. MoČe ona uformowa° kontemplatywnych apostoÙów. G. Fessard podkreïla natomiast, iČ caÙa struktura )D skierowana jest na wybór, zaï reforma Čycia jest tylko jego skutkiem.
Zgadzajc si¿ cz¿ïciowo z takim uj¿ciem, Cusson zauwaČa, iČ
Fessard maÙo uwagi zwróciÙ na genez¿ historyczn metody ignacjaÚskiego wyboru: )D s najpierw pogÙ¿bieniem chrzeïcijaÚskiego powoÙania, odnowieniem wewn¿trznym, a konsekwencj
tego jest dokonanie wyboru.
G. Cusson kÙadzie nacisk przede wszystkim na historyczn
perspektyw¿ ujmowania )D. WedÙug niego Ignacy, odprawiajc
swoje )wiczenia duchowne w Manresie, nie stawiaÙ sobie w pierwszym rz¿dzie pytania o wybór stanu Čycia. ChodziÙo mu raczej
o nawrócenie si¿ do Boga. Potem swoje doïwiadczenie pragnÙ
przekaza° innym. Poprzez udzielanie )D Ignacy chciaÙ doprowadzi° rekolektanta do„gÙ¿bokiej przemiany i bardziej wiernego przylgni¿cia do naszego Pana, dla Jego sÙuČby i chwaÙy”ȹ25.
Wybór konkretnego stanu Čycia byÙ zatem na drugim planie.
Najpierw chodziÙo mu o dokonanie wewn¿trznego odnowienia
przez oczyszczenie duszy z grzechów oraz przez peÙne skruchy
nawrócenie. Trzeba teČ podkreïli°, Če )D przeznaczone s dla
wszystkich, nie tylko dla osób duchownych, bo wszyscy potrzebuj BoČej Ùaski.
G. Fessard widzi w )wiczeniach ïw. Ignacego przedstawion ogóln teori¿ wyboru. G. Cusson, polemizujc z takim uj¿ciem, uwaČa, Če w )D chodzi raczej o praktyk¿ wyboru. WedÙug
niego ich ruch i dynamika wychodzi od tego, co ogólniejsze
25

G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s. 109.
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i powszechne, dČc do tego, co jednostkowe, mianowicie do
konkretnego wyboru. Autor analizuje poszczególne numery )D,
zaczynajc od 135, który proponuje rozwaČanie róČnych stanów
Čycia. Samo powoÙanie nie jest zatem celem, lecz tylko proporcjonalnym ïrodkiem dla kaČdego, miejscem, Čeby osign° swój
cel: chwali°, by° posÙusznym i sÙuČy° Bogu, naszemu Panuȹ26.
CzÙowiek ma to osign° przez sÙuČenie Bogu, uČywajc stworzeÚȹ27. Wszystko to zmierza do wyboru stanu Čyciaȹ28. gw. Ignacy
podkreïla, iČ
w kaČdym dobrym wyborze, jeČeli chodzi o nas samych, oko
naszej intencji winno by° prosto wpatrzone jedynie w cel, dla
którego jestem stworzony, a mianowicie dla chwaÙy Boga, Pana
naszego, i dla zbawienia mej duszyȹ29.

Przy wyborze
Ignacy wychodzi od ogólnych i powszechnych zasad, by nast¿pnie dokona° zastosowania w przypadku konkretnego powoÙania. Jednoczeïnie przypomina o jedynym i najwaČniejszym powoÙaniu czÙowieka: Čy° dla wi¿kszej chwaÙy Bogaȹ30.

Na uwag¿ zasÙuguje numer 189 )D, który mówi o metodzie poprawy i reformie wÙasnego Čycia. Dla ludzi, którzy juČ dokonali
wyboru stanu Čycia, s one drog wewn¿trznego odnowienia.
KoÚczc temat dotyczcy przedmiotu )wiczeÚ duchownych,
G. Cusson podkreïla, iČ mówi one nieustannie o skierowaniu
Čycia czÙowieka do Boga. Znowu powraca problem uporzdkowania, które polega na „zrozumieniu w ïwietle prawdy Boga
swojej sytuacji stworzenia ze wszystkim, co zawiera i na konsekwentnym wÙczeniu si¿ w cudowny plan Stwórcy i Odkupiciela, w histori¿ zbawieniaȹ31.
26

Por. tamČe, s. 114.
Por. )D 170-174.
28
Por. )D 169-188.
29
)D 169.
30
)D. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt.,
s. 115.
31
G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s. 118.
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Dialektyka )wiczeÚȹ32
Dialektyka )wiczeÚ posiada wiele wymiarów lepiej wyraČajcych caÙoïciowy horyzont, w którym trwa akt ludzki i nadprzyrodzony wymiar chrzeïcijaÚskiej wiary. Istniej dwa dziaÙania:
boskie i ludzkie. Bardziej od psychologii pozna° naleČy dialektyk¿ objawionego przesÙania, które zawiera histori¿ grzechu i doïwiadczenie zbawienia. Dialektyka ta ma swój pocztek w rozeznaniu duchów. Plan obiektywny i subiektywny zbawienia
wzajemnie si¿ przenikaj. Std prowadzcy )D z jednej strony
jest tym, który przedstawia przesÙanie zbawienia, z drugiej zaï
strony kieruje dusz rekolektanta. Doïwiadczenie proponowane przez )D jest jednoczeïnie osobiste i powszechne, poniewaČ
dokonane jest w Prawdzie, w Jezusie Chrystusie. Jest przeČyciem osobistym, bo dotyka czÙowieka aktualnie obecnego w jego
konkretnej sytuacji, lecz wywoÙane i formuÙowane jest przez
moc BoČego posÙania objawiajcego si¿ w swojej powszechnoïci,
przeksztaÙcajc si¿ w doïwiadczenie o charakterze kosmicznym,
które wprowadza i wÙcza czÙowieka w caÙoïciowy BoČy plan.
Rekolektantowi proponowany jest wybór pod dziaÙaniem Ducha gwi¿tego. Wybór ten powizany jest z ostatecznym celem
czÙowieka obejmujcym caÙe stworzenie w Bogu. Rekolektant
umieszczony jest we wszechïwiecie przekraczajcym i pobudzajcym go, w którym odnajduje dla siebie cigle nowe miejsce.
Nikt inny nie moČe go w tym poszukiwaniu zastpi°. To, co powszechne, umacnia to, co jest osobowe i jednostkowe, poprzez
ponowne zanurzenie go w tym , co uniwersalne. Jest to wzajemny ruch zst¿pujcy i wst¿pujcy, który ma gÙ¿bokie odniesienie
do bytu stworzonego. Doïwiadczenie )D chwyta z tego ruchu
uprzywilejowany moment. Obejmuje ono zdolnoïci duchowe
czÙowieka – rozum i wol¿, które poprzez ïwiatÙo BoČe pobudza,
kierujc zaangaČowaniem wierzcego, by byÙo bardziej ïwiadome i hojne. Podobne doïwiadczenie przeČyÙ Ignacy w Loyoli
i Manresie, o czym byÙa mowa wczeïniej. Mogliïmy i tam zauwaČy° podobn dialektyk¿ obecn w )D od Fundamentu aČ po
kontemplacj¿ Ad Amorem. Opiera si¿ ona na dwóch biegunach:
32
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na Bogu zawsze tym samym, nieskoÚczonym i transcendentnym, oraz na czÙowieku, dotkni¿tym i przemienionym przez
Ùask¿ Chrystusa. Bóg jest celem czÙowieka i jednoczeïnie przyczyn rodzcego si¿ w nim pragnienia, by do Boga zmierza°.
Tajemnica czÙowieka rozjaïnia si¿ dopiero w Bogu. „Prawda
Boga sprawia prawd¿ w czÙowieku”ȹ33. Rekolekcje ignacjaÚskie
otwieraj rekolektanta dzi¿ki ïwiatÙu „pochodzcemu z góry”
na tajemnice Boga. Dopiero wtedy moČe on uporzdkowa° swoje pragnienia i dokona° wÙaïciwego wyboru.
Etap subiektywny podkreïlony zostaÙ w )D poprzez ukazanie historii zbawienia, w której czÙowiek musi toczy° walk¿
z przeciwnikiem zbawienia. Uwolniony od zÙa przez Chrystusa,
przyÙczony jest do Jego zbawczego dzieÙa.
Dokonuje si¿ to przez trzy etapy: spotkanie z prawdziwym Bogiem Objawienia, oczyszczenie przez zbawczy kontakt, wreszcie poprzez ïwiadome zaangaČowanie chrzeïcijaÚskie, realne
i hojneȹ34.

Wzajemne odniesienie tego, co obiektywne w )D do tego,
co jest subiektywne wida° najlepiej w Fundamencie oraz w konk
templacji Ad Amorem. Przedstawiaj one istotne elementy ignacjaÚskiej wizji oraz sens ïwiata zmierzajcego do Boga. Mi¿dzy
ideaÙem (Fundamentem )D) a jego speÙnieniem si¿ w sercu czÙowieka (Ad Amorem) znajduj si¿ dwa etapy. Pierwszy z nich to
etap poznania pot¿gi zÙa (Pierwszy TydzieÚ) jako aktualnej przeszkody w planie Boga. Etap drugi to powrót do Boga podj¿ty
w procesie naïladowania Chrystusa, jedynej drodze zbawienia.
W tej nowej ekonomii czÙowiek powoÙany jest do zjednoczenia
z Chrystusem. Dokonawszy wolnego wyboru (Drugi TydzieÚ),
jest zaproszony, by przejï° ze ïmierci do ycia (Trzeci i Czwarty
TydzieÚ). Rekolektant na nowo pojmuje miÙoï°, która wyraČa si¿
w sÙuČbie Boskiemu Majestatowi.
Ten, który udziela )D powinien mie° na uwadze wzajemne odniesienie dwóch pÙaszczyzn, na których rozwija si¿ doïwiadczenie
33
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rekolekcji, aČeby przestrzega° dialektyk¿ tego, co powszechne
i tego, co szczegóÙoweȹ35.

Rola rozumu i woliȹ36
WysiÙek rozwaČania i zaangaČowanie woli w wyraČaniu proïby o ïwiatÙo najbardziej charakteryzuj doïwiadczenie ignacjaÚskie. Warto zauwaČy°, iČ materia wizji ïw. Ignacego byÙa zawsze
skpa, za to doïwiadczenie umysÙu bardzo gÙ¿bokie i bogate
w nadprzyrodzone ïwiatÙa. To one dostarczaÙy Ignacemu pewnoïci wiaryȹ37. Doïwiadczenia z Manresy pozwoliÙy Ignacemu
wypracowa° metod¿, dzi¿ki której czÙowiek moČe otworzy° si¿
na gÙ¿bi¿ BoČych tajemnic, proszc o ïwiatÙo, by uzyska° duchowe owoce. Metod¿ ignacjaÚsk charakteryzuje z jednej strony
wysiÙek rekolektanta, z drugiej zaï otwarcie na dziaÙanie Ùaski.
W optyce Ignacego Ùaska Boga jest najpierw rozumieniem duchowym, które oïwieca a nast¿pnie angaČuje do hojniejszej postawy, w pokoju i radoïciȹ38.

gwi¿ty kÙadÙ duČy nacisk na rozumienie ze strony rekolektanta. Tajemnice Boga maj by° przez niego poznane i smakowane dzi¿ki duchowemu ïwiatÙu. A wszystko po to, aby osign°
owoc wÙaïciwy danemu etapowi )D.
Ignacy byÙ przekonany, Če Bóg objawiÙ si¿ nam jako gwiatÙoï°,
która rozprasza ciemnoïci. On pragnie, by czÙowiek przez modlitw¿, kontemplacj¿ oraz zastosowanie zmysÙów, wÙczyÙ caÙ
swoj zdolnoï° rozumienia BoČej mocy. Dlatego praca rekolektanta powinna by° skierowana na otrzymanie tego duchowego
ïwiatÙa, które warunkuje upragnion odnow¿ wewn¿trznȹ39.

35

TamČe, s. 125.
Por tamČe, s. 125-134.
37
Por. OP 29.
38
G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s. 128.
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WedÙug Ignacego Drugi TydzieÚ )D odpowiada drodze
oïwiecajcejȹ40, gdzie doïwiadczenie duchowe wzmaga si¿,
a otrzymane ïwiatÙo prowadzi do peÙniejszego przylgni¿cia
do Chrystusa z pragnieniem i gotowoïci wydania si¿ na Jego
sÙuČb¿, zaï punktem kulminacyjnym jest dokonywany wybór.
RównieČ bardzo waČna jest rola woli. Istnieje bowiem duČe niebezpieczeÚstwo sprowadzenia jej do czysto naturalnego wysiÙku
w dČeniu do Boga, czyli tzw. woluntaryzmu. TakČe wol¿ trzeba
rozwaČa° na dwóch poziomach. Oczywiïcie, naturalny wysiÙek
woli jest potrzebny, by pozosta° wiernym w zaparciu si¿ siebie,
bez czego nie ma postawy dyspozycyjnoïci. Natomiast w tym,
co dotyczy BoČego dziaÙania, wola odpowiada poruszeniu wewn¿trznemu wzbudzonemu przez pot¿Čny dynamizm i ïwiatÙa
Ùaski, które popychaj j na spotkanie woli BoČej. CzÙowiek pragnie wtedy, aČeby w koÚcu da° si¿ obj° przez nadprzyrodzon,
skuteczn miÙoï°. W )D moČna zauwaČy° nast¿pujc dynamik¿: rozumienie oïwiecone Ùask pociga za sob wol¿ w swym
ruchu do Boga. W ten sposób dokonuje si¿ przemiana duszy.
Dla Ignacego chcie° oznacza bez wtpienia uczyni° wysiÙek, ale
wysiÙek, który otrzymaÙ swój pierwszy impuls od Boga, we wn¿trzu duszy i który rozwija si¿ pod Jego dziaÙaniemȹ41.

Warto doda°, Če w doïwiadczeniu )D zachodzi podwójna
aktywnoï°: ludzka i boska. Wzajemna relacja pomi¿dzy natur
i Ùask znajduje si¿ w centrum refleksji teologicznej np. francuskiego teologa Henri de Lubaca, zwÙaszcza w dziele O naturze
i Ùasce. gwiadomoï° tej ïcisÙej relacji musi mie° osoba towarzyszca rekolektantowi, zwÙaszcza wtedy, gdy udziela rad i proponuje punkta do medytacji. Powinna ona otwiera° rekolektanta
na rozumienie BoČych tajemnic. Istnieje tu podwójne niebezpieczeÚstwo; najpierw moČe ona pozbawi° rekolektanta tego rozumienia, które byÙo owocem dziaÙajcego Boga i w to miejsce
zacznie prowokowa° sama, niejako z zewntrz, np. przez silne
emocje, te uczucia duchowe, które mog by° wyÙcznym dzieÙem Ùaski. Dlatego rola kierownika duchowego musi pozosta°
40
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skromna i powïcigliwaȹ42. Zgodnie z zaleceniami ïw. Ignacego,
objaïnienia udzielane rekolektantowi powinny by° zwi¿zÙe i jasne. Powinien on posiada° duČ znajomoï° Pisma gwi¿tego oraz
gÙ¿bok wiedz¿ teologicznȹ43.

Ludzki wysiÙek i BoČa Ùaska
Mi¿dzy tymi dwiema dziedzinami zachodzi takČe pewna dialektyka. Z jednej strony ïw. Ignacy domaga si¿ od rekolektanta
wysiÙku, z drugiej strony ma on caÙkowicie liczy° na Ùask¿ Boga.
Ignacy posiadaÙ gÙ¿bok ïwiadomoï° sensu stworzenia: Bóg
daje czÙowiekowi ïwiat, ale nie przestaje dalej by° jego Autorem,
Stwórc i ródÙem. Od Boga pochodzi zarówno Ùaska, jak i natura. gwiadomoï° tego powinien mie° kierownik )D. PosÙuguje
si¿ on odpowiednimi ïrodkami, takČe z dziedziny psychologii,
które naleČy dostosowywa° do konkretnej osoby.
Omawiajc to zagadnienie, nie moČna pomin° modlitwy.
CaÙe )D skoncentrowaÙ Ignacy na modlitwie, przez co wytworzyÙ sprzyjajc sytuacj¿ dla dziaÙania Ducha gwi¿tego. To ona
umoČliwia otwarcie si¿ na doïwiadczenie duchowych ïwiateÙ i smakowanie rzeczy nadprzyrodzonych. Ignacy proponuje
wiele sposobów modlitwy. MoČna powiedzie°, iČ modlitwa jest
zwornikiem ignacjaÚskich )D. To ona wypeÙnia uprzywilejowany czas dziaÙania Ùaski, w którym ludzki wysiÙek jest podporzdkowany BoČemu dziaÙaniu. Modlitwa ignacjaÚska jest jakoï uporzdkowana przez poszukiwanie duchowego owocu; sprawia,
Če tajemnica chrzeïcijaÚska jest coraz lepiej rozumiana.
W tym wzajemnym odniesieniu wysiÙku rekolektanta i Ùaski
znowu trzeba podkreïli° rol¿ kierownika. On jest tym, który
dyskretnie towarzyszy. Ma mie° ïwiadomoï°, Če to sam Stwórca chce dziaÙa° w duszy rekolektantaȹ44. Nie moČe zatem dziaÙa°
wyÙcznie na pÙaszczyĊnie psychologicznej; czynic to, udaremniÙby dziaÙanie Ùaski.
42
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Iï° za myïl Ignacego nie jest Ùatwo.
Ignacy niczego nie niszczy, wprost przeciwnie, przyjmuje
wszystko z pewnym ludzkim ciepÙem, czerpie miÙoï° ze wszystkich rzeczy, zaï przede wszystkim z Serca Boga samegoȹ45.

Przejïcie od teorii do praktyki
Gilles Cusson podkreïla pragnienie w czÙowieku przekroczenia siebie samego w dČeniu do osigni¿cia peÙni spotkania
z Bogiem, pomimo swojej ograniczonoïci. Pragnienie to wzmaga
si¿ w czÙowieku pod wpÙywem dziaÙania Ducha gwi¿tego, który chce wszystko doprowadzi° do Boga Ojca. DČenia Ignacego
zostaÙy oczyszczone z ČuČlu ludzkich ambicji w tyglu manreskiego doïwiadczenia. Dzi¿ki staÙoïci swoich pragnieÚ potrafiÙ
przylgn° do spotkanego ideaÙu, pomimo wyczerpujcej walki
z siÙami przeciwnika. Czytamy w Opowieïci Pielgrzyma, iČ „przejawiaÙ wiele zapaÙu i wiele dobrej woli do post¿powania wciČ
naprzód w sÙuČbie BoČej”ȹ46 – co byÙo Ùask pierwszego nawrócenia. To w Manresie w Ignacym zrodziÙo si¿ pragnienie pomagania bliĊnim.
Duch gwi¿ty wykorzystuje naturalne pragnienia czÙowieka, orientujc je w kierunku prawdziwego Čycia. Ignacy, zanim
udzieliÙ komuï )D, musiaÙ przekona° si¿, Če w danej osobie rodz si¿ wielkie pragnienia. Zdaniem Cussona,
prawdziwy dynamizm )D polega na pragnieniu, które rodzi poszukiwanie modlitwy i które Ùaska Boga oczyszcza, otwiera na
tajemnice Boga objawiajcego si¿ȹ47.

Oczyszczenie pragnieÚ zmierza do osigni¿cia peÙnej „oboj¿tnoïci” i „miÙoïci dyskretnej”. Ostateczny owoc rekolekcji i caÙa ich
wewn¿trzna dynamika zaleČy od tych pragnieÚ – one, wyznaczajc kierunek, wskazuj na owoc danego etapu. W dynamice
45
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)D waČne jest, by nie rozpoczyna°, a tym bardziej nie wyprzedza° kolejnych etapów, gdy owoc poprzedniego etapu nie jest
jeszcze osigni¿ty. W )D chodzi o stopniowe upodobnienie si¿
do Chrystusa. W rekolektancie wzmaga si¿ pragnienie sÙuČenia
zawsze w i ¿ c e j Panu. Szczytem tego doïwiadczenia jest Pascha Chrystusa, która ma sta° si¿ takČe nasz pasch w Trzecim
Tygodniu )D. W czÙowieku, który pragnie kocha° i sÙuČy° Bogu,
rodzi si¿ zawsze pokorna modlitwa, bo jest ïwiadomy swego
ubóstwa i caÙkowitej zaleČnoïci od Boga. KoÚczc teoretyczn
cz¿ï° swej ksiČki, G. Cusson stwierdza:
Taka wydaje si¿ by° ni° przewodnia, która pozwala Ignacemu
otworzy° si¿ na bycie duchowym przewodnikiem dla duszy; na
uwaČne i wierne jej towarzyszenie. By speÙni° to zadanie, potrzeba Ùaski rozeznania. Trzeba bowiem wejï° na drog¿, gdzie naleČy
liczy° jedynie na nieprzerwan zaleČnoï° od Boga i na owocne
poddanie si¿ dziaÙaniu Ducha gwi¿tego w nas. To w tym duchu
przestrzegajcym wszystkie zawarte rzeczywistoïci: Boga, Jego
SÙowo i Jego Prawd¿ oraz t¿ osobow i niepowtarzaln dusz¿
rekolektanta, który szuka Boga – chcielibyïmy zaproponowa°
nast¿pnie interpretacj¿ )wiczeÚ gw. Ignacego. Przez to litera odnajdzie duchaȹ48.

Dynamika nawrócenia i doïwiadczenie zbawienia
w Chrystusie
CzÙowiek w sytuacji grzechu, dynamika Pierwszego
Tygodnia
Fundament )D ukazuje czÙowiekowi idealn, w peÙni uporzdkowan sytuacj¿, jaka winna istnie° pomi¿dzy nim a Bogiem. Niestety czÙowiek w swym Čyciu doïwiadcza czegoï zupeÙnie przeciwnego: czuje si¿ zniewolony przez róČnego rodzaju
zagubienia i poČdliwoïci, doïwiadcza teČ braku wolnoïci. Skd
48

TamČe, s. 162.

76

Mюџђј WңїѡќѤіѐѧ

si¿ ten nieporzdek bierze? gwi¿ty Ignacy zakorzeniony w Čywej
Tradycji KoïcioÙa odpowiada, Če przyczyn nieporzdku w czÙowieku jest t a j e m n i c a g r z e c h u. To wÙaïnie grzech przeszkadza Čy° Fundamentem )D. Dla ïw. Ignacego grzech jest zawsze
gÙ¿bokim nieporzdkiem wprowadzonym przez czÙowieka
w BoČy plan. Jest w konsekwencji okropn niewdzi¿cznoïci
stworzenia wobec miÙoïci swego Stwórcy. ZÙo znajduje si¿ najpierw w sercu czÙowieka i wyraČa si¿ w nieuporzdkowanych
pragnieniachȹ49. Ojciec G. Cusson wyraČa sytuacj¿ czÙowieka b¿dcego w grzechu, opierajc si¿ na Piïmie gwi¿tym. Jest przekonany, Če nie moČna udziela° prawdziwych ignacjaÚskich )D
i mówi° o grzechu inaczej, jak tylko w takim sensie, w jakim go
przedstawia Bibliaȹ50.
W caÙym Piïmie gwi¿tym rozbrzmiewa apel Boga wzywajcy czÙowieka do nawrócenia. Nie ma bowiem prawdziwego
nawrócenia bez doïwiadczenia w sobie samym o k r o p n o ï c i
g r z e c h u, jego zÙoïci – jest to warunek odwrócenia si¿ od grzechu. Trzeba wi¿c wejï° w t a j e m n i c ¿ g r z e c h u: zrozumie°
jego dialektyk¿ odmowy sÙuČenia Bogu, która doprowadziÙa do
ukrzyČowania Chrystusa! WÙaïnie na tym etapie )D rekolektant
ma okazj¿ pogÙ¿bi° osobist ïwiadomoï° grzechu i jego skutki.
By nie pogrČy° czÙowieka w zwtpieniu i pesymizmie, rozwaČanie tajemnicy grzechu ma si¿ odbywa° w nieprzerwanej obecnoïci Chrystusa UkrzyČowanego. Doïwiadczajc t a j e m n i c y
n i e p r a w o ï c i, rekolektant spotyka jednoczeïnie miÙosiernego
Boga kochajcego go odwieczn miÙoïci, która przeciwstawia
si¿ niewiernoïci czÙowieka.
To zawsze u stóp krzyČa, przed Obliczem Boga odprawiane s
medytacje Pierwszego Tygodnia: KrzyČ jest odpowiedzi Boga na
grzech czÙowieka i ĊródÙem osobowego zbawieniaȹ51.

Tylko w atmosferze modlitwy rekolektant moČe uzyska° owoce
wÙaïciwe pokucie i nawróceniu.
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Dzi¿ki tej obecnoïci Chrystusa, Ignacy nie ulega Čadnemu
pesymizmowi moralnemu, przeciwnie: dynamika )D wiernie
respektowana otwiera na miÙoï° i dar z siebie dla Boga i bliĊnich. Pierwszy TydzieÚ w optyce rekolekcji ignacjaÚskich buduje
fundament pogÙ¿bionego doïwiadczenia chrzeïcijaÚskiego. Std
tak waČn jest rzecz, by medytacje nie staÙy si¿ tylko „doktrynalnymi traktatami”. )wiczenia duchowne nie s okazj do intelektualnych poszukiwaÚ czegokolwiek. Rekolektant bowiem
moČe wpaï° w puÙapk¿ jaÙowych rozwaČaÚ, które nie kieruj
wystarczajco do konkretnego zaangaČowania i przemiany serca. Oïwiecony rozum ma z caÙ hojnoïci ustpi° m o d l i t w i e
s e r c aȹ52. Chodzi przede wszystkim o osigni¿cie realistycznej
ïwiadomoïci swego udziaÙu w zÙu ïwiata; jest to doïwiadczenie s u b i e k t y w n e i a f e k t y w n e (poruszajce uczucia),
osigni¿te z pomoc Ùaski, której trzeba podporzdkowa° ludzk aktywnoï°. Tylko wtedy Ùaska BoČa b¿dzie mogÙa dokona°
dzieÙa wewn¿trznej przemiany.

UdziaÙ czÙowieka w historii zÙa
gwi¿temu Ignacemu nie chodzi tylko o teoretyczne wyÙoČenie nauki o grzechu. Jego metoda stawia czÙowieka w konkretnej
sytuacji, tak jak j odsÙania Pismo gwi¿te. Domaga si¿ od niego
wysiÙku refleksji i zastosowania inteligencji. Bóg przedstawia
dane wydarzenia, by pouczy° serce czÙowieka. Dlatego ïw. Ignacy kaČe rekolektantowi r o z w a Č y ° h i s t o r i ¿ g r z e c h u. Nie
dotyczy ona tylko przeszÙoïci. Ta historia nie skoÚczyÙa si¿, jest
ni naznaczona takČe nasza teraĊniejszoï°. Rozmyïlania z Pierwszego Tygodnia uïwiadamiaj czÙowiekowi jego prawdziw
sytuacj¿.
G r z e c h a n i o Ù ó w rozwaČany jest w aspekcie odrzucenia
i odwrócenia si¿ od Boga Stwórcy, dokonany w stanie p e Ù n e j
w o l n o ï c i. Okropne s konsekwencje ich grzechu – piekÙo.
Owocem tej medytacji o grzechu anioÙów jest w s t y d i z m i e s z a n i e osigni¿te przez prac¿ rozumu i modlitw¿ serca.
52
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Nast¿pnie ïw. Ignacy kaČe rozwaČy° g r z e c h s a m w s o b i e i jego konsekwencje dla pierwszych rodziców oraz caÙego
rodzaju ludzkiego. CzÙowiek, odrzucajc Boga za podszeptem
Szatana, skazaÙ si¿ na swoj ograniczon natur¿, której losem
jest cierpienie i ïmier°. ZburzyÙ teČ harmoni¿ we wszechïwiecie.
Zniszczenie to osign¿Ùo swój szczyt na Kalwarii, gdzie wida°
najwyraĊniej grzech czÙowieka.
Rekolektant odkrywa w sobie ten sam dynamizm grzechu: nieposÙuszeÚstwo, niepokój, zniewolenie, nieporzdek
i niewdzi¿cznoï°. W swoim sercu d o ï w i a d c z a r o z d a r c i a.
RozwaČana otchÙaÚ grzechu pozwoli mu lepiej zrozumie° nieskoÚczone miÙosierdzie Boga, który przebacza i zbawia, gdy si¿
jest jeszcze grzesznikiem. Potrójne k o l o k w i a przemieniaj si¿
w trwaÙe bÙaganie, Čeby otrzyma° od Boga upragnione owoceȹ53.
Wyproszone Ùaski pozwalaj rekolektantowi zrozumie°, Če zÙo
w jego Čyciu stoi na przeszkodzie dziaÙaniu BoČemu. W ten
sposób przygotowuje si¿ teren do dokonania realnego wyboru,
który stawia czÙowieka z Jezusem dla Boga pod S z t a n d a r e m
K r z y Č a, przeciw Szatanowi.

Doïwiadczenie zbawienia
Dotychczas byÙa mowa o negatywnym aspekcie doïwiadczenia Pierwszego Tygodnia, o uchwyceniu i zrozumieniu wÙasnej
grzesznoïci. Istnieje teČ a s p e k t p o z y t y w n y: ïwiadomoï°
grzechu staje si¿ inspiracj, by doïwiadczy° prawdziwego zbawienia. Proces ten dokonuje si¿ dzi¿ki dziaÙajcej wciČ Ùasce. To
ona sprawia w czÙowieku z m i e s z a n i e, b ó l i Ù z y z powodu
rozwaČanych grzechów, prowadzc w ten sposób do prawdziwej pokuty i nawrócenia.
Doïwiadczenie Pierwszego Tygodnia pomaga czÙowiekowi podda° si¿ ewangelicznemu oczyszczeniu, które pobudza proces
gÙ¿bokiego wydania si¿ Boguȹ54.
53
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Por. tamČe, s. 180.
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Stojc przed Bogiem MiÙosierdzia i MiÙoïci, czÙowiek ma poczucie dÙugu wzgl¿dem Niego. Zdaje sobie spraw¿ z wÙasnej
niewiernoïci i niezdolnoïci w przyj¿ciu Jego Ùaski. B Ù o g o s Ù a w i o n e owoce moČe przynieï° ta b Ù o g o s Ù a w i o n a
„konfrontacja z Bogiem”. Przede wszystkim niesie ona z sob
oczyszczenie ludzkiego serca, które jest centrum duchowej
egzystencji.
Poprzez ból spowodowany rzeczywistoïci grzechu, Pierwszy
TydzieÚ staje si¿ oczyszczajcym doïwiadczeniem, pustyni, na
której grzesznik odkrywa olbrzymie p r a g n i e n i e B o g a, doïwiadcza i pogÙ¿bia g Ù ó d Ù a s k i. Takie doïwiadczenie przeČyÙ
na pustyni naród wybrany a takČe ïw. Ignacy w Manresieȹ55.

Pierwszy TydzieÚ daje zatem rekolektantowi szans¿ odkrycia
prawdy o sobie samym. Doïwiadcza on grzechu, który go ogranicza, skazuje na rozpacz i brak nadziei. Doïwiadczenie to prowadzi go dalej do o d k r y c i a Z b a w i c i e l a. Odnajduje wyjïcie
ze swojej beznadziejnej sytuacji. Oto UkrzyČowany Chrystus pomaga mu odkry° nieskoÚczone BoČe MiÙosierdzie. W sercu rekolektanta rodzi si¿ spontanicznie odpowiedĊ na dar przebaczenia
i pytanie: „Co powinienem uczyni° dla Chrystusa?”ȹ56.

Chrystus drog zbawienia
Miejsce i przedmiot medytacji o Królestwie
Medytacja o Królestwie jest pomostem mi¿dzy Pierwszym Tygodniem a nast¿pnymi etapami )D. Dlatego z jednej strony ma za
zadanie utrwali° owoce wyniesione z Pierwszego Tygodnia, z drugiej strony stanowi fundament majcego po nim nastpi° doïwiadczenia Drugiego Tygodnia. Jest to waČny moment, w którym
naleČy sprawdzi° d y s p o z y c j e i g o t o w o ï ° rekolektanta do
55
56

TamČe, s. 195-196.
)D 53.
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odprawienia caÙych )D. ZostaÙy one zarezerwowane jedynie dla
tych, którzy s zdolni zaangaČowa° si¿ caÙkowicie w Čycie chrzeïcijaÚskie na wzór Chrystusa, poniewaČ, jak twierdzi Cusson,
„radykalizm ewangeliczny wyklucza wszelk przeci¿tnoï°”ȹ57.
W rekolektancie, dzi¿ki dziaÙaniu Ùaski, zrodziÙo si¿ w Pierwszym
Tygodniu wielkie pragnienie uczynienia z siebie daru. To ono pozwoli mu odda° si¿ Chrystusowi – Zbawicielowi, by odpowiedzie° na Jego apel. Pragnienie to jest podj¿ciem drogi, z której nie
ma juČ odwrotu i na której nie moČna si¿ zatrzyma°, bo zawsze
kieruje si¿ ono ignacjaÚskim magis – „wi¿cej”. Droga ta prowadzi
do r o z p o z n a n i a s w e g o p o w o Ù a n i a i do zreformowania
swego Čycia, a takČe do autentycznego doïwiadczenia zbawienia chrzeïcijaÚskiego w Chrystusie. Dokonuje si¿ to w atmosferze modlitwy i kontemplacji. CzÙowiek, poznawszy swoj n¿dz¿,
pokornie uznaje, Če sam z siebie nic nie moČe uczyni° dla swego
zbawienia. WÙaïnie w Drugim Tygodniu, poczwszy od medytacji o Królestwie, czÙowiek doïwiadcza zbawienia w Chrystusie.
Medytacja o Królestwie stawia osob¿ Pana, protagonist¿ Królestwa, jako wyraĊny Fundament dla wszystkich nast¿pnych
kontemplacji, które pozwol doïwiadczy° Chrystusowego zbawienia (Čycie ukryte), usÙysze° przepowiadanie Królestwa (Čycie
publiczne), poÙczy° si¿ z Jego dzieÙem zbawczym, które realizuje stwórczy zamiar Ojca (tajemnica paschalna). Przedmiotem tej
medytacji jest Jezus Chrystus b¿dcy w centrum doïwiadczenia
duchowego ïw. Ignacego. Jednym sÙowem medytacja ta otwiera nas na przyszÙoï°, wprowadza do p r z y j ¿ c i a t a j e m n i c
C h r y s t u s a.

Struktura Medytacji o Królestwie
Dzieli si¿ ona na trzy cz¿ïci. Zawiera w sobie: przypowieï°
ignacjaÚsk (o królu ziemskim), mow¿ Króla wiecznego oraz akt
ofiarowania. Przypowieï° ignacjaÚskaȹ58 uzdalnia rekolektanta,
57

G. Cusson, Conduis-moi sur le chemin d’éternité, Les Editions Bellarmin,
Montreal 1973, s. 86.
58
Por. )D 99-94.

Dynamika )wiczeÚ duchownych ïw. Ignacego Loyoli

81

by w sposób realistyczny usÙyszaÙ apel zawierajcy proklamacj¿
tajemnicy Chrystusa.
Ona mobilizuje wszystkie osobowe energie, które zwykle wyraČaj si¿ na róČne sposoby: nami¿tnoï°, pragnienia, Čdze, aspiracje, ambicje. To z tym wszystkim, co konstytuuje konkretn osob¿ psychologicznie, duchowo i spoÙecznie, czÙowiek ma sÙucha°
Pana, by pójï° za Nim z caÙym realizmem swojej osobyȹ59.

Przypowieï° ta uczy takČe miÙoïci dyskretnej i wprowadza konieczn równowag¿ miedzy r o z e z n a n i e m a h o j n o ï c i .
Pomaga teČ uïwiadomi° sobie ludzki dynamizm naszych pragnieÚ. Rekolektant znajduje si¿ tu w bardzo waČnym miejscu; jest
zaproszony do integracji pragnienia pójïcia za Jezusem. Przypowieï° ta nie pozwala mu na egzaltacj¿ pragnieÚ duchowych juČ
istniejcych, lecz Ùczy je z konkretnym Čyciem, przez co broni
przed ich wyczerpaniem si¿.
Mowa Królaȹ60 wyraČa znaczenie interwencji Chrystusa w zakÙadaniu Królestwa BoČego na ziemi. Dotyczy Jego powszechnej misji kapÙaÚskiej i ofiarniczej. W mowie tej ukazane jest
chrzcielne powoÙanie chrzeïcijanina. Chrzest jest wszczepieniem
w Chrystusa, wejïciem w uczestniczenie w Jego powszechnej
zbawczej misji, a takČe udzieleniem odpowiedzi na jego osobisty
apel. Chrystus jawi si¿ tu jako Pan wszechïwiata. Pragnie On, by
caÙe stworzenie doszÙo do Boga Ojca. Odpowiadajc na ten apel,
trzeba wejï° w niezgÙ¿biony plan Jego misji, b¿dc gotowym
do uczestniczenia we wszystkich t r u d a c h i c i e r p i e n i a c h
zwizanych z jej wypeÙnieniem.
Ofiarowanie to zawiera dwa rodzaje odpowiedzi na apel Króȹ61
la : tych, którzy maj „rozsdek i zdrowy rozum”ȹ62 i tych, którzy chcieliby „odznaczy° si¿ we wszelkiej sÙuČbie swego Króla
wiecznego”ȹ63. Pierwsza jest odpowiedzi rozumu i wyraČa pragnienie wspóÙpracy z Jezusow misj zbawcz. Druga jest jeszcze
59

G. Cusson, Conduis-moi sur le chemin d’éternité, dz. cyt., s. 96.
)D 95, 96.
61
)D 96 i 97-98.
62
)D 96.
63
)D 97.
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bardziej hojna i zmierza do b a r d z i e j (magis) doskonaÙego
n a ï l a d o w a n i a P a n a przez odrzucenie od siebie wszelkiego grzechu i wybór tego, co wybieraÙ w swym ziemskim Čyciu
Jezus.

Uczestnictwo w misji Chrystusa
W centrum tej medytacji jest Królestwo BoČe budowane przez
Jezusa Chrystusa oraz nasze uczestnictwo w jego zbawczej misji. Apel Pana dotyczy przede wszystkim m i s j i o d k u p i e n i a ï w i a t a. Od strony Chrystusa jest to misja k a p Ù a Ú s k a
i u ï w i ¿ c a j  c a. Nasze zbawienie jest dzieÙem samego Boga,
tylko On sam moČe nas „wyrwa° z ziemi niewoli” i zaprowadzi°
do „ziemi naszych ojców”. Bóg w historii zbawienia pokonuje
przepaï°, jaka istnieje mi¿dzy nieskoÚczon niewdzi¿cznoïci
grzesznego czÙowieka a nieskoÚczon d a r m o w o ï c i  Č y c i a
B o Č e g o, do jakiego zostaÙ powoÙany. To Chrystus, odwieczne
SÙowo Wcielone, przyszedÙ, by pogodzi° w sobie te ekstremalne
rzeczywistoïci, które gubi si¿ w nieskoÚczonoïci. Jedynie Bóg
mógÙ do tego dojï° i to przez drog¿ w najwyČszym stopniu nieprawdopodobn dla naszego umysÙu, mianowicie przez ïmier°
samego Boga w Osobie Chrystusaȹ64.
CzÙowiek jest metafizycznie niezdolny, by zbawi° samego siebie; on moČe tylko o c z e k i w a ° z b a w i e n i a, czynic si¿ dyspozycyjnym na otrzymanie tego daru w Chrystusie, w Jego misji
kapÙaÚskiej. W Nim znajduje si¿ moc z j e d n o c z e n i a c z Ù o w i e k a z B o g i e m, moc BoČego przebaczenia i pojednania.
Odpowiedzi na to zbawcze dzieÙo Chrystusa jest uczestniczenie w Jego misji. Ma by° ona zakorzeniona w naszym Čyciu.
To poprzez wiar¿ otrzyman na chrzcie ïwi¿tym i przez Čycie
sakramentalne przylegamy do dzieÙa zbawczego Chrystusa, do
Jego Čycia Boskiego i Synowskiegoȹ65.
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Por. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt.,
s. 227.
65
TamČe, s. 232.
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B¿dc zjednoczeni z Chrystusem, moČemy mie° udziaÙ w Jego
zbawczej misji, ona bowiem naleČy do istoty Jego Osoby.
Chrzeïcijanin przez to, Če z natury jest chrzeïcijaninem, zbawia ïwiat. Czy sobie zdaje spraw¿, czy nie jego uczestnictwo
w kapÙaÚstwie Chrystusa rozszerza w czasie i przestrzeni Boskie
dzieÙo pojednania, dzieÙo powrotu do Ojca caÙej ludzkoïciȹ66.

DzieÙo to jest takČe z natury ofiarnicze, wymaga nieustannej
odnowy nas samych i n o w e j e g z y s t e n c j i przez ïmier°
i zmartwychwstanie w Chrystusie. Uczestniczenie w tej misji
chrzeïcijanina odbywa si¿ podobnych warunkach co misja Chrystusa. Odpowiedzi czÙowieka na apel Chrystusa b¿dzie zjednoczenie si¿ z Nim przez poznanie i miÙoï°, Čeby wypeÙni° przez
Niego i w Nim dzieÙo BoČego zbawienia, misj¿, któr KoïcióÙ,
b¿dcy w drodze, wypeÙnia w czasie.
Aktualizacja Królestwa dokonuje si¿ w Koïciele. To w nim
przekazuje si¿ ycie. To on prowadzi ludzi do wiecznoïci w Imi¿
Jezusa Chrystusa. SÙuČba Bogu w Čyciu ïw. Ignacego skonkretyzowaÙa si¿ w sÙuČbie KoïcioÙowi, w którym Chrystus kontynuuje niesienie swego KrzyČa dzisiaj. Apel Chrystusa dociera do
wspóÙczesnego czÙowieka przez spoÙecznoï° KoïcioÙa. Jezus jest
w nim obecny i dziaÙa, by doprowadzi° caÙy ïwiat do Boga.

66

TamČe, s. 233.
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GENEZA PEDAGOGIKI IGNACJASSKIEJ

Wprowadzenie
Ignacy Loyola we wst¿pie do czwartej cz¿ïci Konstytucji Towarzystwa Jezusowego zaznaczyÙ, Če trosk jezuitów powinno by°
ksztaÙcenie i wychowanie czÙowieka dobrego i wyksztaÙconegoȹ1. Tak wi¿c, powoÙujc si¿ na wskazania zaÙoČyciela zakonu,
wychowanie „zakÙada formacj¿ osoby w jej caÙoksztaÙcie”ȹ2. Ten
ideaÙ caÙoïciowego rozwoju jednostki zwizany jest z poj¿ciem
magis (wi¿cej). W swojej istocie poj¿cie to wyklucza jakiekolwiek
bierne przyjmowanie np. wiedzy, bowiem magis odnosi si¿ nie
tylko do teorii, ale i dziaÙania. Wychowanek miaÙ stale rozwija° dary i zdolnoïci, „ale nie po to, by je wykorzysta° w sposób
egoistyczny, ale by je rozwija°, w sÙuČbie drugiemu”ȹ3 – bycie dla
innych. Atrakcyjnoï° wychowania jezuickiego w cigu wieków
polegaÙa na tym, iČ „Ignacy nie traciÙ nigdy z oczu pojedynczej
1
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy UzupeÙniajce zatwierdzone przez t¿ sam Kongregacj¿, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2001, nr 307-308, s. 133-134.
2
P.-H. Kolvenbach, WÙaïciwoïci pedagogiki propagowanej przez Towarzystwo
Jezusowe, „Horyzonty Wiary” 1992, nr 14, s. 8.
3
TenČe, Wychowanie w duchu ïw. Ignacego, „Przegld Powszechny” 1998,
nr 4, s. 38.
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jednostki”ȹ4. Jednym z podstawowych zaÙoČeÚ pedagogiki ignacjaÚskiej byÙa i jest cura personalis – troska o osob¿, o osobowoï°,
poïwi¿cenie osobistej uwagi kaČdemu dziecku, rozwijanie relacji
zaufania i przyjaĊni, która stanowi podstawowy warunek „kaČdego prawdziwego wzrostu w wartoïciach”. Ponadto kaČdy wychowawca miaÙ by° wzorem dla swoich uczniów, poniewaČ to
wÙaïnie osobisty przykÙad jest najlepszym ïrodkiem, który pomaga dzieciom we wzrastaniu w wartoïciachȹ5. Wynikiem wychowawczego dziaÙania powinien by° staÙy wzrost „rozumiany
jako osiganie staÙej zdolnoïci i staÙego charakteru”. Podstawow zasad pedagogiki ignacjaÚskiej, wynikajc z zaleceÚ Ignacego, byÙo uwzgl¿dnienie czasu, miejsca i osób: czasu, w którym
Čyjemy, miejsca, w którym pracujemy i osób, z którymi wspóÙpracujemy i których prowadzimy do Bogaȹ6. To ta zasada wskazywaÙa jezuitom, Če w pracy wychowawczej naleČy uwzgl¿dni°
takČe inne konteksty – np. religijny, kulturowy, spoÙeczny, pedagogiczny itp.
Podj¿ta w latach osiemdziesitych XX wieku dyskusja dotyczca zaÙoČeÚ i zadaÚ pedagogiki jezuickiej zwizana byÙa
bezpoïrednio z potrzeb odnowy wychowania i szkolnictwa
jezuickiego. W trakcie odbywajcych si¿ kolokwiów zaproponowano powrót do korzeni z jednoczesnym otwarciem si¿ na
to, co noweȹ7. Wydaje si¿, Če wynikiem owego „powrotu” jest
takČe powolne odchodzenie od terminu pedagogika jezuicka.
Coraz cz¿ïciej pisze si¿ o pedagogii i pedagogice ignacjaÚskiej,
nawizujc w ten sposób do twórcy zakonu jezuitów. „Pedagogika ignacjaÚska – jak pisze W. mudziÚski – ma swoje korzenie
w doïwiadczeniu ïwi¿tego Ignacego Loyoli”ȹ8. Potwierdzenie
tego stanowiska znajdujemy w wypowiedziach Rogelio Garcia
Mateo, który twierdzi, iČ ta
4

P-H. Kolvenbach, WÙaïciwoïci pedagogiki, dz. cyt., s. 10.
Por. tamČe, s. 11, por. takČe Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, np. nr 434.
6
Por. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, nr 351.
7
Por. W. mudziÚski, Jezuickie szkolnictwo na ïwiecie w ostatnim dziesi¿cioleciu, „Przegld Powszechny” 1999, nr 3, s. 330.
8
W. mudziÚski, Fundament ignacjaÚskiej pedagogiki, w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Kraków 2008,
s. 63.
5
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pedagogika rozpoczyna si¿ wraz z osob ïw. Ignacego Loyoli
i jego dzieÙem, ma swoje ĊródÙo w pismach i nauczaniu ïw. Ignacego Loyoliȹ9.

Ta zmiana – zdaniem Jerzego Kochanowicza –
jest podyktowana równieČ faktem, Če w placówkach oïwiatowych, kierowanych przez jezuitów, 95% personelu stanowi
pdeagogowie, którzy nie s jezuitamiȹ10.

Jednoczeïnie moČna to traktowa° takČe jako ukÙon jezuitów
w stron¿ pedagogów „nie jezuitów”, którzy stanowi obecnie
wi¿kszoï° pracowników szkóÙ, placówek i instytucji prowadzonych przez Towarzystwo Jezusowe i w swojej pracy kieruj si¿
wskazówkami Ignacego z Loyoli.
Jednak, by lepiej zrozumie° wspóÙczesn pedagogi¿ i pedagogik¿ ignacjaÚsk, musimy cofn° si¿ do pocztków, do czasów pierwszych jezuitów, pierwszych dokumentów i instytucji.
W poszukiwaniu genezy pedagogiki przyjrzymy si¿ dziaÙalnoïci ludzi, a takČe stworzonym przez nich instytucjom szkolnym
i dokumentom wyznaczajcym kierunek podejmowanych wówczas dziaÙaÚ edukacyjnych, które wpÙywaj równieČ na wspóÙczesn refleksj¿ o wychowaniu.

Twórca pedagogiki ignacjaÚskiej i kontynuatorzy
Nie byÙoby wspóÙczesnej pedagogiki ignacjaÚskiej bez
zaÙoČyciela Towarzystwa Jezusowego Ignacego Loyoliȹ11, jego
9
R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i ideaÙy czÙowieka wedÙug ïw. Ignacego Loyoli.
U podstaw pedagogii magis, w: Pedagogika ignacjaÚska, dz. cyt., s. 156; por. takČe,
R. Carmagnani, Cura personalis e leadership di servizio: fundamento e pro getto della
pedagogia ignaziana, w: La Pedagogia Della Campagnia di Gesu. Atti del Convegno
Internazionale Mesinna 14-16 novembre 1992, red. F. Guerello, P. Schiavone, Messina 1992; Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, Kraków 2006.
10
Por. J. Kochanowicz, Pedagogika ignacjaÚska – zaÙoČenia teoretyczne i praktyka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2007, nr 2, s. 165-166.
11
UrodziÙ si¿ w 1491 roku w Loyoli (Hiszpania). Od 1506 r. sÙuČyÙ najpierw
jako paĊ, nast¿pnie giermek i rycerz na dworach hiszpaÚskich. W 1521 roku
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wspóÙpracowników i nast¿pców. Wprawdzie twórca zakonu nie
miaÙ w pierwotnych planach nauczania i wychowywania mÙodzieČy, jednak, jak to cz¿sto bywa, potrzeba spoÙeczna zweryfikowaÙa jego plany i juČ kilka lat po oficjalnym zatwierdzeniu
zakonu powstaÙa pierwsza placówka zajmujca si¿ nauczaniem
i wychowaniem mÙodego pokolenia.
Ignacy Loyola byÙ czÙowiekiem otwartym, elastycznym, ale
i konsekwentnym. Po podj¿ciu decyzji zrobiÙ wszystko, by zakon
mógÙ prowadzi° szkoÙy dla jezuitów i innych uczniów. W Konstytucji umieszcza odpowiednie zapisy, które wskazuj jednoznacznie, Če od tej chwili jezuici b¿d nie tylko nauczali, ale
takČe wychowywali mÙodzieČ. Taka postawa wynikaÙa wprost
z drogi Čycia Ignacego. JuČ w czasie swojego pobytu w Manresie
Ignacy zdecydowaÙ, Če od tego momentu wszystkie swoje siÙy
poïwi¿ci na to, aby pomaga° ludziom w realizacji ich ostatecznego przeznaczenia.
Ten nieustraszony rycerz, a nast¿pnie pielgrzym, student,
zaÙoČyciel zakonu potrafiÙ umiej¿tnie skorzysta° z wÙasnych
doïwiadczeÚ i, b¿dc doskonaÙym obserwatorem, wykorzystywa° to, co zostaÙo juČ, takČe przez innych, wypróbowane
i sprawdzone.
Ignacy gotów byÙ do wprowadzenia powaČnych zmian zwizanych z podj¿ciem tej nowej posÙugi (…). Nie znajdowaÙ niezgodnoïci mi¿dzy prowadzeniem szkóÙ a swoj pierwotn wizj czy
Towarzystwem, które w jej wyniku powstaÙoȹ12.

Ignacy nie szukaÙ teČ na siÙ¿ nowych rozwizaÚ, ale wzorowaÙ
si¿ na modus parisiensis, z którym zetknÙ si¿ w czasie studiów
na Sorbonie, wzbogacajc go kilkoma typowymi dla jezuitów
zostaÙ ranny podczas wojny francusko-hiszpaÚskiej. W czasie rekonwalescencji przeČyÙ odrodzenie duchowe. UdaÙ si¿ na pielgrzymk¿ do Mansserat, nast¿pnie do Manresy. W Manresie pozostaÙ przez 11 miesi¿cy na rozwaČaniach
modlitewnych, z których wyÙoniÙa si¿ metoda, zredagowana póĊniej i opublikowana jako )wiczenia duchowne. W 1528 r. studiowaÙ w ParyČu, gdzie spotkaÙ towarzyszy, z którymi zaÙoČyÙ Towarzystwo Jezusowe. ZmarÙ w Rzymie
w 1556 roku (por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, red.
L. GrzebieÚ, Kraków 1996).
12
J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, s. 305.
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elementami, „jak na przykÙad nauczanie doktryny chrzeïcijaÚskiej raz w tygodniu oraz tak zwane kazusy, czyli wskazówki,
jak rozwiza° konkretne problemy etyczne”ȹ13. Ignacy Loyola nie
napisaÙ dzieÙa, które byÙoby wykÙadni pedagogiki ignacjaÚskiej.
JednakČe to wÙaïnie )wiczenia duchowne, które s wynikiem wÙasnego doïwiadczenia duchowego Loyoli, a takČe powstaÙe na ich
bazie, po wielu konsultacjach, Konstytucje Towarzystwa, wskazuj
na podstawowe kierunki dziaÙaÚ edukacyjnych podejmowanych
od samego pocztku przez towarzyszy Ignacego i kolejne pokolenia jezuitów. Std teČ
pocztki pedagogiki ignacjaÚskiej czy ïciïlej rzecz biorc pedagogii ignacjaÚskiej si¿gaj osoby Ignacego Loyoli i dopiero
w ïwietle jego Čycia i jego doïwiadczenia duchowego nabiera
ona peÙnego sensu (…). Pedagogia Ignacego – zdaniem Ewy Dybowskiej – jest gÙ¿boko ludzka i w konsekwencji uniwersalna
(…)ȹ14.

W realizacj¿ „nowego zadania” zaangaČowaÙ si¿ nie tylko
sam Ignacy, ale takČe jego wspóÙtowarzysze. Jedn z wyróČniajcych si¿ postaci byÙ Hieronim Nadalȹ15, z którym Ignacy spotkaÙ
si¿ juČ w czasie swoich paryskich studiów. Loyola „natychmiast
zdaÙ sobie spraw¿ z wielkich zalet tego czÙowieka – dobrego matematyka, j¿zykoznawcy, teologa i egzegety”ȹ16. Za wszelk cen¿
chciaÙ go „zdoby° dla swojej sprawy”, jednak Nadal dopiero
po siedmiu latach zdecydowaÙ si¿ przyÙczy° do Towarzystwa.
Ignacy powierzaÙ mu wiele poufnych misji – byÙ m.in. odpowiedzialny za zaÙoČenie pierwszej jezuickiej szkoÙy w Messynie.
MoČna ïmiaÙo stwierdzi°, Če to wÙaïnie Nadal w praktyce realizowaÙ wiele z pomysÙów Ignacego, poniewaČ posiadaÙ „wielk
13

J. Kochanowicz, Pedagogika ignacjaÚska, dz. cyt., s. 171.
E. Dybowska, „Kocha° i sÙuČy° we wszystkim”. IgnacjaÚska idea pomagania
duszom (ludziom) w pedagogice ignacjaÚskiej, w: Nauka-Etyka-Wiara 2009 – Konferencja ChrzeïcijaÚskiego Forum Pracowników Nauki, red. A. ZaboÙotny, Warszawa
2009, s. 64.
15
UrodziÙ si¿ w 1507 r. na Majorce, studiowaÙ w Alkali, ParyČu, Awinionie.
W 1545 roku wstpiÙ do Towarzystwa Jezusowego. ZmarÙ w Rzymie w 1580 r.
PozostawiÙ wiele pism, m.in. Scholia In Constitutiones et Declarationes S.P. Ignatii
(por. I. Loyola, Pisma wybrane, t. 2, Kraków 1968, s. 609).
16
C. de Dalmases, CzÙowiek, który widziaÙ wszystko, Kraków 1989, s. 275.
14
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znajomoï° (…), magistra Ignacego” i „zrozumiaÙ jego ducha,
i (…) jak nikt inny w Towarzystwie, wniknÙ w ducha Instytutu
tego Towarzystwa”ȹ17. To Nadal poprowadziÙ pierwsz jezuick
szkoÙ¿, która byÙa wzorem nie tylko dla szkóÙ jezuickich, ale dla
prawie wszystkich szkóÙ katolickich. To zapaÙ i zaangaČowanie
Nadala przekonaÙo Ignacego do kontynuowania rozpocz¿tego
dzieÙa (prowadzenia szkóÙ) i dalszego jego rozwoju. Ponadto
wielk zasÙug Nadala byÙo zaprowadzenie Ùadu w studiach zakonnych, a takČe „jego wkÙad w ustalanie reguÙ Towarzystwa.
DokonaÙ tego w latach 1552-1554”ȹ18. Prawie przez caÙe swoje Čycie zakonne Hieronim Nadal zajmowaÙ si¿ szkoÙami jezuickimi,
byÙ pierwszym rektorem, nast¿pnie wizytowaÙ inne prowincje,
„posiadaÙ szerokie doïwiadczenie w zakresie instytucji wychowawczych w caÙej Europie”ȹ19. Nie powinien budzi° zdziwienia
fakt, iČ to wÙaïnie on byÙ autorem pierwszego dokumentu De
studi generalis dispositione et ordine, w którym opisaÙ zasady i zalecenia dotyczce funkcjonowania szkoÙy jezuickiej wynikajce
wprost z Konstytucji Towarzystwaȹ20. To H. Nadal, zdaniem Kaziemierza Puchowskiego, byÙ twórc i „architektem szkolnictwa
jezuickiego”ȹ21.
gmier° Ignacego Loyoli w 1556 roku i Hieronima Nadala
w 1580 roku nie zakoÚczyÙa rozpocz¿tych dzieÙ. Ich nast¿pcy szeroko rozwin¿li swoje misyjne i szkolno-wychowawcze dziaÙania.
Niewtpliwie jest to równieČ zasÙug pitego generaÙa zakonu.
Trzy lata po zatwierdzeniu przez papieČa Towarzystwa Jezusowego urodziÙ si¿ w Neapolu jego przyszÙy generaÙ, Klaudiusz
Aquaviva. Do zakonu wstpiÙ w 1567 roku, po ukoÚczonych
wczeïniej studiach prawniczych. W 1581 roku zostaÙ wybrany generaÙem zakonu. To wÙaïnie Klaudiusz Aquaviva zadbaÙ
o wydanie i zatwierdzenie reguÙ oraz Konstytucji Towarzystwa.
Na podstawie wieloletnich doïwiadczeÚ i wielu konsultacji,
17

TamČe, s. 275-276.
I. Loyola, Pisma wybrane, dz. cyt., s. 608-609.
19
Por. J. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego. Pocztki Towarzystwa Jezusowego, t. 1, Kraków 1969, s. 236-266.
20
Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 326.
21
K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
GdaÚsk 2007, s. 36.
18
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przy ïcisÙej wspóÙpracy ze wspóÙbra°mi, z inicjatywy Aquavivy opracowano i zatwierdzono pierwszy, obowizujcy w niezmienionej postaci do 1773 roku, „szkolny system jezuicki”ȹ22.
Ratio atque institutio studiorum Societas Iesu okreïlaÙo ogólne cele
jezuickiego szkolnictwa oraz zawieraÙo szczegóÙowe przepisy,
jednolite dla wszystkich szkóÙ jezuickichȹ23. Poza dopilnowaniem
zatwierdzenia Ratio studiorum i innych dokumentów, zajÙ si¿
takČe Aquaviva wprowadzeniem – „oČywieniem” praktyki )wiczeÚ duchownych Loyoli. Sposoby ich realizacji zawarÙ w dziele,
wykorzystaÙ (przy jego pisaniu zapiski pierwszych towarzyszy
Ignacego), Directorium Exercitiorum spiritualium. Pity generaÙ zakonu byÙ czÙowiekiem niezmiernie pracowitym (zaÙoČyÙ ok. 200
kolegiów, zgodziÙ si¿ na otwarcie seminariów w Braniewie i Wilnie), angaČowaÙ si¿ we wszystkie sprawy zwizane z zakonem.
StaraÙ si¿ ponadto wyjaïnia° zakonnikom sens duchowoïci ignacjaÚskiej, piel¿gnowania modlitwy czy °wiczenia si¿ w cnotach.
We wszystkich swoich dziaÙaniach nawizywaÙ do idei wspóÙpracy propagowanej przez Ignacego, widoczne to byÙo chociaČby w pracy nad przygotowaniem Ratio studiorumȹ24.
Kolejnym jezuit, który przyczyniÙ si¿ do rozwoju i nowego
spojrzenia na dzieÙo wychowania w zakonie, byÙ Pedro Arrupeȹ25. yjcy w dwudziestym wieku jezuita swoim decyzjami
potwierdziÙ, Če zakon w swojej dziaÙalnoïci wychowawczej
22

B. NatoÚski, Aquaviva Claudio, w: Encyklopedia Katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Rukaszyk, Z. SuÙowski, Lublin 1973, kol. 846; takČe Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, dz. cyt.
23
Z jednej strony zasÙug jezuitów byÙo – zdaniem StanisÙawa Kota – wprowadzenie jednolitego systemu szkolnego, ale z drugiej, utrudniaÙo to wprowadzanie alternatywnych sposobów nauczania i wychowania. ZauwaČyÙ on,
Če „dziï jeszcze [chodzi o sytuacj¿ w Europie mi¿dzy dwiema wojnami] niech¿tnie si¿ patrzy na samodzielne eksperymentowanie (…), a ministerstwa
oïwiaty narzucaj w szczegóÙach jednakowy program pracy wszystkim szkoÙom, hamujc indywidualn pomysÙowoï° dyrektorów i nauczycieli” (Historia
wychowania, t. 1, Warszawa 1996, s. 234). RównieČ wspóÙczeïnie moČna zauwaČy° takie tendencje.
24
Por. B. NatoÚski, Aquaviva Claudio, dz. cyt., kol. 846.
25
UrodziÙ si¿ w 1907 roku w Bilbao, do zakonu wstpiÙ w 1927 roku. PracowaÙ od 1938 r. w Japonii. W 1965 roku wybrano go generaÙem zakonu. W latach
1974/75 zwoÙaÙ XXXII Kongregacj¿ Generaln, która miaÙa zaj° stanowisko
wobec aktualnych problemów ïwiata i KoïcioÙa. W 1983 roku jego rezygnacj¿
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zawsze odwoÙywaÙ si¿ do Čycia i doïwiadczenia duchowego
swojego pierwszego generaÙa. To dzi¿ki inicjatywie Pedro Arrupe wprowadzono w Čycie to odkrycie, Če istnienie „szkóÙ jezuickich i wszystkich dzieÙ wychowawczych zakonu, a takČe tym,
co nadaje im jednoï°, jest duchowa wizja Ignacego Loyoli (…)”,
a „jezuicka pedagogika, wi¿cej – wychowanie jezuickie opiera
si¿ na )wiczeniach duchownych ïw. Ignacego”ȹ26.
GeneraÙ Arrupe zorganizowaÙ w 1980 roku w Rzymie spotkanie grupy jezuitów i osób ïwieckich, których zadaniem byÙo
przedyskutowanie najistotniejszych kwestii zwizanych ze
wspóÙczesnym wychowaniem w szkoÙach jezuickich. Ponadto
uczestnicy mieli wskaza° kierunki odnowy, które jednoczeïnie
nie zatrac ignacjaÚskiego ducha, a wr¿cz go wyeksponuj. Koniecznoï° zwrócenia uwagi na t¿ „ignacjaÚskoï°” potwierdziÙ
Pedro Arrupe w swoim przemówieniu do uczestników spotkania. StwierdziÙ on, Če trzeba kierowa° si¿ zasadniczymi wartoïciami wÙaïciwymi jezuickiemu charyzmatowi i podkreïla°
istotne charakterystyczne cechy i zasadnicze opcje, „wówczas
wychowanie, jakie otrzymaj nasi uczniowie, powinno da° im
pewn «ignacjaÚskoï°»”ȹ27. Nawizaniem do „ignacjaÚskiej
idei pomagania duszom (ludziom)” byÙo sformuÙowanie przez
generaÙa Arrupe celu, który cz¿sto wyraČaÙ on w sÙowach „formowa° ludzi dla innych”ȹ28. SpeÙnieniem wypowiedzianych na
spotkaniu w 1980 roku sÙów jest dokument, który opracowaÙa
Mi¿dzynarodowa Komisja ds. Apostolatu Jezuickiego Wychowania (1986 r.). Dokument ów jest owocem kilkuletnich spotkaÚ
i konsultacji prowadzonych na caÙym ïwiecie, jest on takČe potwierdzeniem idei wspóÙpracy i obecnoïci ignacjaÚskiego ducha
w podejmowanych wspóÙczeïnie, przez jezuitów i ich ïwieckich
wspóÙpracowników, dziaÙaniach.
z powodu choroby przyj¿Ùa kolejna Kongregacja Generalna (por. Encyklopedia
wiedzy o jezuitach, dz. cyt.).
26
M. Inglot, ZaÙoČenia Ratio Studiorum (1599) i Charakterystycznych Cech
Jezuickiego Wychowania (1986), w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk SJ, J. MóÙka SJ, WyČsza SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2007, s. 92-93.
27
Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, Kraków 2006, s. 10.
28
Por. M. Inglot, ZaÙoČenia, dz. cyt., s. 95.
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Zanim jednak przedstawione zostan najwaČniejsze dokumenty, które niewtpliwie przyczyniÙy si¿ do powstania i rozwoju
pedagogiki ignacjaÚskiej – krótka historia pierwszych szkóÙ jezuickich. Pedagogika jezuicka „wyrosÙa” przede wszystkim z doïwiadczenia Ignacego, jego pierwszych towarzyszy, jednak naleČy chociaČby w zarysie ukaza° dzieje pierwszych szkóÙ jezuickich,
poniewaČ w tych instytucjach w sposób praktyczny sprawdzone
zostaÙy, a póĊniej potwierdzone w kilkusetletniej tradycji szkolnictwa jezuickiego, sposoby pracy wychowawczej z mÙodymi ludĊmi, tak charakterystyczne dla ignacjaÚskiego ducha.

Pierwsze szkoÙy – realizacja ignacjaÚskiej wizji
edukacji
Ignacy Loyola doceniaÙ i rozumiaÙ znaczenie wyksztaÙcenia
i zawsze „skÙaniaÙ si¿ ku humanistycznemu ksztaÙceniu mÙodych
oraz ich formacji duchowej”ȹ29. Dlatego pozwolenie na otwarcie
pierwszej szkoÙy dla uczniów spoza zakonu byÙo zgodne z wizj
i misj apostolsk Towarzystwa Jezusowego.
Zanim powstaÙa pierwsz szkoÙa dla uczniów spoza zakonu, istniaÙo juČ kilka kolegiów przeznaczonych dla przyszÙych
jezuitów. Jednak nie byÙy to jeszcze szkoÙy w dosÙownym sensie, a raczej miejsce zamieszkania dla scholastyków, którzy na
zaj¿cia ucz¿szczali na miejscowe uniwersytety. W 1544 roku istniaÙo juČ siedem kolegiów przy uniwersytetach. Jedn z pierwszych szkóÙ, któr poprowadzili jezuici, byÙa szkoÙa w Gandii,
w której od 1546 roku zacz¿to uczy° uczniów, którzy nie byli
jezuitami. Jednak pierwsz szkoÙ, która powstaÙa w zwizku z potrzebami konkretnej spoÙecznoïci lokalnej, byÙa szkoÙa
w Messynie. W 1548 roku Ignacy oddelegowaÙ do pracy w tej instytucji dziesi¿ciu zasÙuČonych, pochodzcych z pi¿ciu róČnych
narodowoïci towarzyszyȹ30. SzkoÙa w Messynie tak dobrze si¿
29

J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 305.
Por. A. Ravier, Ignacy Loyola zakÙada Towarzystwo Jezusowe, Warszawa 1994,
s. 139.
30
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rozwijaÙa, Če w krótkim czasie zwrócono si¿ z proïb do Ignacego o przysÙanie jezuitów do innych miejscowoïci – m.in. Neapolu, Wenecji. Powstanie szkoÙy w Messynie rozpocz¿Ùo stopniowy
proces powstawania instytucji nie tylko na terenie WÙoch, ale
takČe w innych prowincjach Towarzystwa. WaČnym wydarzeniem w historii szkolnictwa jezuickiego byÙo otwarcie Kolegium
Rzymskiego w 1551 roku. Collegium Romanum, które nast¿pnie
zmieniÙo nazw¿ na Gregorianum, byÙo tym, od którego „zacz¿Ùa
si¿ praca pedagogiczna zakonu”ȹ31. O popularnoïci szkolnictwa
jezuickiego ïwiadczyÙ jego iloïciowy rozwój, i tak juČ w roku
1552 powstaÙo Collegium Germanicum, przeznaczone dla duchowieÚstwa niemieckiego. W 1556 r., w roku ïmierci Ignacego, Towarzystwo prowadziÙo 35 lub wi¿cej kolegiów (w tym 19
we WÙoszech), a w 1565 roku „posiadali 30 kolegiów w samych
tylko WÙoszech i wÙaïnie otworzyli dwa w Polsce: w Braniewie
i PuÙtusku”ȹ32. O ile w drugiej poÙowie XVI wieku liczba kolegiów dochodziÙa do ok. 40, to tuČ przed kasat (1773 r.) szkóÙ
prowadzonych przez jezuitów byÙo 1538ȹ33. Oczywiïcie nie iloï°,
ale przede wszystkim jakoï° szkóÙ katolickich sprawiÙa, Če staÙy
si¿ one wzorem dla innych ówczesnych szkóÙ. Jezuici bowiem
nie tylko nauczali gramatyki czy retoryki, ale równoczeïnie prowadzili „formacj¿ chrzeïcijaÚsk”. John W. O’Malley wymieniÙ
dziesi¿° charakterystycznych cech, które zapocztkowaÙy sukces
szkóÙ jezuickich i jednoczeïnie przyczyniÙy si¿ do rozpowszechnienia nowego stylu wychowania zaproponowanego przez jezuitów. Oto cechy wyróČnione przez autora Pierwszych jezuitów:
bezpÙatnoï° nauczania; do szkóÙ przyjmowani byli uczniowie
pochodzcy ze wszystkich stanów spoÙecznych; dostosowanie
programu do wymagaÚ epoki, uwzgl¿dniano np. koniecznoï°
ksztaÙcenia charakteru; postulowanie poÙczenia „przedmiotów
humanistycznych” z arystotelesowsko-tomistyczn filozofi i teologi; podziaÙ na klasy, jasno okreïlony program pracy, „aktywne przyswajanie wiedzy” – pomoc sÙuČyÙy uczniom m.in. takie
31

S. Kot, Historia wychowania, dz. cyt., s. 229; por. K. Puchowski, Jezuickie
kolegia szlacheckie, dz. cyt., s. 37.
32
J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 314.
33
Por. Historia wychowania, t. 1: S. Litak, Do wielkiej rewolucji francuskiej, Kraków 2004, s. 135.
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metody, jak: dysputy, °wiczenia, powtórki, wyst¿py teatralne;
dostosowany do wieku i moČliwoïci uczniów spójny i prosty
program wychowania religijnego; kontynuacja pracy wychowawczej w organizacji mÙodzieČowej – kongregacji mariaÚskiej;
wymiana informacji i doïwiadczeÚ pomi¿dzy szkoÙami jezuickimi oraz to, co moČna uzna° za jedn z najistotniejszych cech,
wÙasny przykÙad wychowawców jezuickichȹ34. PoÙczenie tych
wszystkich cech przyczyniÙo si¿ do sukcesu szkóÙ jezuickich
w XVI i pierwszej poÙowie XVII wieku, a w efekcie do rozwoju
pedagogii zaproponowanej przez Ignacego pierwszym jezuitom
i ich nast¿pcom.

ródÙa inspiracji dla pedagogiki ignacjaÚskiej
Ignacy Loyola nie napisaÙ dzieÙa, w którym wyÙoČyÙby podstawy pedagogii. Jednak daÙ swoim wspóÙbraciom dokument,
który pozwoliÙ jezuitom pomaga° wszystkim ludziom w ich
„post¿pie duchowym”. Ten pierwszy dokument to )wiczenia
duchowne. Pierwotna wersja powstaÙa w czasie pobytu Ignacego
w Manresie (1522-1523). W kolejnych latach Ignacy je poprawiaÙ,
udoskonalaÙ „w miar¿ kolejnych doïwiadczeÚ, aČ do czasów paryskich, a nawet rzymskich”ȹ35. W uwagach wst¿pnych swojego
niewielkiego rozmiarami dzieÙa Ignacy napisaÙ:
pod t nazw )wiczenia duchowne rozumiemy kaČdy rachunek
sumienia, rozmyïlanie, kontemplacj¿, modlitw¿ ustn i myïln
oraz wszystkie inne czynnoïci duchowe – stosownie do tego,
co niČej powiemy. Bo jak przechadzanie si¿, chodzenie i bieganie – to °wiczenia cielesne, tak °wiczenia duchowne to przygotowywanie i usposobienie duszy po to, Čeby si¿ pozby° nieuporzdkowanych przywizaÚ, a gdy si¿ ich juČ pozb¿dziemy, Čeby
szuka° woli BoČej i odnajdywa° j w uÙoČeniu wÙasnego Čycia
tak, by zbawi° dusz¿ȹ36.

34

Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 343-344.
C. de Dalmases, CzÙowiek, który widziaÙ wszystko, dz. cyt., s. 67.
36
I. Loyola, )wiczenia duchowne, Kraków 2002, s. 9.
35
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)wiczenia duchowne napisane przez Ignacego s dla ludzi; „którzy pragn Boga wi¿cej (magis) kocha° i odznacza° si¿ w jego
sÙuČbie” i „chc sÙuČy° duszom w ich powrocie do Boga”, s
takČe ich „drog do dojrzaÙoïci”ȹ37. W )wiczeniach duchownych
Ignacy zwraca szczególn uwag¿ na indywidualnego czÙowieka.
Zarówno na tego, który ma odprawi° rekolekcje, jak i na tego,
który mu ich udziela. W ten prosty sposób podkreïlona zostaÙa
takČe istotna rola spotkania dwóch osób oraz idea wspóÙpracy.
Do spotkania dochodzi podczas rekolekcji, kiedy to przez 30
dni rekolektantowi, w jego drodze, towarzyszy jego kierownik
duchowy. Zadaniem dajcego )wiczenia duchowne jest dobre
rozeznanie, kiedy cele zostaÙy osigni¿te i kiedy rekolektant
moČe przejï° do nast¿pnych etapów. Kierownictwo duchowe
to przede wszystkim pomoc konkretnej osobie w jej osobistym
spotkaniu z Bogiem, to pomoc w osigni¿ciu chrzeïcijaÚskiej
dojrzaÙoïciȹ38. Wprawdzie )wiczenia duchowne nie zawieraj
wprost zaÙoČeÚ pedagogicznych, jednakČe to one wÙaïnie s tym
ĊródÙem, w którym wychowawcy jezuiccy znajdowali i znajduj wskazówki, jak pomaga° innym w ich rozwoju duchowym,
intelektualnym. Wartoï° )wiczeÚ duchownych – zdaniem Gabrieli Seifert-Knopik – polega takČe na tym, Če s w stanie zmieni°
konkretnego, zaangaČowanego w nie czÙowieka caÙkowicie,
obudzi° w nim drzemice dotd energie, natchn° skutecznie
wielkodusznymi pragnieniami i decyzjami, skierowa° bez reszty
i nieodwoÙalnie ku sÙuČbie boČej oraz doprowadzi° do wysokiej
nawet ïwi¿toïciȹ39.
37

Por. G. Seifert-Knopik, )wiczenia duchowne ïw. Ignacego Loyoli sposobem wychowania chrzeïcijaÚskiego, „Rocznik WydziaÙu Pedagogicznego WyČszej SzkoÙy
Filozoficzno-Pedagogicznej «Ignatianum» w Krakowie 2004”, s. 271.
38
Por. W. Królikowski, Kierownictwo duchowe w )wiczeniach duchownych ïw.
Ignacego Loyoli jako waČny element pedagogii ignacjaÚskiej, „Rocznik WydziaÙu
Pedagogicznego WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej «Ignatianum»
w Krakowie 2005”, s. 70.
Rekolekcje podzielone s na 4 tygodnie. Poszczególnym tygodniom przypisano trzy klasyczne drogi duchowe: oczyszczenia (1 tydzieÚ), oïwiecenia (2 tydzieÚ) i zjednoczenia (3 i 4 tydzieÚ). ZakoÚczeniem 30-dniowych rekolekcji jest
Kontemplacja dla uzyskania miÙoïci, „która peÙni funkcj¿ niezwykÙego pomostu
pomi¿dzy czasem rekolekcji a codziennym Čyciem rekolektanta” (tamČe, s. 67).
39
G. Seifert-Knopik, )wiczenia duchowne, dz. cyt., s. 272.
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W ten jakČe prosty sposób Ignacy wskazaÙ na metod¿ wychowania konkretnego czÙowieka, wychowania rozumianego jako
wzrost ku peÙni czÙowieczeÚstwa, ku peÙnemu odkryciu Čyciowego powoÙania. Ignacy bowiem posiadaÙ intuicj¿ oraz „wielki geniusz umieszczania w )wiczeniach duchownych podstaw
pedagogicznych”ȹ40.
)wiczenia duchowne moČna rozumie° jako ĊródÙo metody
formowania (ale i wychowania) zaproponowanej przez Ignacego wszystkim ludziom pragncym pomaga° i sÙuČy° innym.
Jednak, aby ta przyj¿ta i zaakceptowana misja „pomagania
duszom”ȹ41 mogÙa by° skutecznie realizowana, Ignacy juČ w 1541
roku rozpoczÙ prace nad nowym dokumentem dla towarzystwa – konstytucjami. Podobnie jak w przypadku )wiczeÚ duchownych, tak i Konstytucje Towarzystwa Jezusowego nie powstaÙy od razu. Redakcji pierwotnej wersji Ignacy dokonaÙ w latach
1547-1551, ale aČ do swojej ïmierci j udoskonalaÙ, nanosiÙ poprawki i uzgadniaÙ ze wspóÙbra°mi. W 136 punkcie Konstytucji
zaznaczyÙ, Če celem dokumentu jest wspomaganie caÙego Towarzystwa i jego czÙonków w prowadzonej przez nich dziaÙalnoïci, równieČ wychowawczej. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego
to przede wszystkim zbiór przepisów okreïlajcych charakter
i zasady funkcjonowania zakonu. NaleČy je traktowa° jako fundament prawa Towarzystwa Jezusowego. Ignacy tymi zasadami pokazaÙ, Če celem wszelkich dziaÙaÚ powinna by° wi¿ksza
chwaÙa BoČa, dobro powszechne i poČytek duszȹ42 i w ten prosty
sposób w Konstytucjach odwoÙaÙ si¿ do )wiczeÚ duchownych. Konstytucje normuj funkcjonowanie caÙego Towarzystwa i wszystkich podejmowanych przez zakon misji apostolskich, takČe tej
zwizanej z prowadzeniem szkóÙ i wychowaniem mÙodego pokolenia. Tak wi¿c kwestiom wychowania i nauczania poïwi¿ciÙ
Ignacy czwart cz¿ï° Konstytucji. UmieïciÙ tam zasady i normy
dla szkóÙ i uniwersytetów prowadzonych przez jezuitów. We
40
W. Królikowski, IgnacjaÚska pedagogia pastoralna reguÙy o trzymaniu z koïcioÙem ïw. Ignacego Loyoli, „Rocznik WydziaÙu Pedagogicznego WyČszej SzkoÙy
Filozoficzno-Pedagogicznej «Ignatianum» w Krakowie 2008”, s. 59.
41
Por. T. Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miÙoïci – o mistyce ignacjaÚskiej, Warszawa 2005, s. 56.
42
Por. I. Loyola, Pisma wybrane, t. 2, Kraków 1968, s. 422.
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wst¿pie tego rozdziaÙu ïw. Ignacy zaznacza, w oparciu o wÙasne
doïwiadczenie, Če w osigni¿ciu ostatecznego celu, oprócz przykÙadu Čycia, kaČdemu czÙowiekowi potrzebna jest teČ wiedza,
nauka, a takČe odpowiedni sposób jej przekazywaniaȹ43. Wszystkie zapisy dotycz przede wszystkim uczniów jezuitów, jednak
i dla uczniów spoza zakonu byÙo miejsce w szkoÙach prowadzonych przez jezuitów, przemawia za tym fakt zaÙoČenia pierwszej
szkoÙy w Messynie.
WedÙug Ewy Dybowskiej
juČ w Konstytucjach zwraca Ignacy uwag¿ na to, co póĊniej odnajdujemy w dokumentach XX wieku dotyczcych pedagogiki
ignacjaÚskiej. Mianowicie zwraca uwag¿ na fakt, Če czÙowiek
jest psycho-fizyczno-duchow jednoïci. NaleČy pami¿ta°,
Če przy pilnej i wyczerpujcej pracy trzeba znaleĊ° równieČ czas
na odpr¿Čenie, wypoczynek i przynajmniej jeden dzieÚ wolny
w tygodniuȹ44.

Konstytucje i )wiczenia s owocem doïwiadczenia Čycia i ducha
Ignacego. Konstytucje s nijako uzupeÙnieniem )wiczeÚ, bowiem
Ignacy Loyola zwróciÙ w nich uwag¿ i wskazaÙ na inne elementy
zwizane z Čyciem codziennym. Wybiegajc w przyszÙoï°, zaznacza w Konstytucjach, Če szczegóÙy dotyczce sposobu uczenia, metody pracy, planu zaj¿° oraz dostosowanie ich do miejsca,
czasu i osób zostan przedstawione w osobnym dokumencie,
w caÙoïci poïwi¿conym kwestiom nauczania i wychowania mÙodzieČyȹ45. Ten zapowiadany przez Ignacego dokument to Ratio atgue institutio studiorum Societas Iesu. Kazimierz Puchowski uwaČa, Če zakon dČyÙ nie tylko do stworzenia wÙasnego programu,
ale takČe wÙasnej kadry, czy podr¿cznikówȹ46
Powstanie Ratio studiorum poprzedziÙo kilka innych dokumentów, m.in. Ratio studiorum Collegii Romanii. W tym „regulaminie szkolnym” znajduj si¿ wszystkie te elementy, które zawarte zostaÙy w ostatecznej wersji Ratio, np. struktura kolegiów,
43

Por. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, nr 307.
E. Dybowska, Wychowanie w pedagogice ignacjaÚskiej, maszynopis pracy
doktorskiej obronionej na KUL w 2010 roku.
45
Por. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, nr 455.
46
Por. K. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie, dz. cyt., s. 40.
44

Geneza pedagogiki ignacjaÚskiej

101

podziaÙ na klasy, rozkÙad godzin, przedmioty nauczania itd. Prace zwizane z powstaniem Ratio studiorum, podobnie jak w przypadku innych dokumentów, trwaÙy wiele lat przy zaangaČowaniu wielu osób.
ByÙo ono wspólnym dzieÙem wszystkich prowincji zakonu, owocem wielowiekowych doïwiadczeÚ na polu edukacji pokoleÚ jezuitów. W jego opracowaniu wspóÙdziaÙali najwybitniejsi ludzie,
których posiadaÙ zakon (…)ȹ47.

Ostateczny tekst Ratio studiorum opublikowano w 1599 roku
i obowizywaÙ on nieprzerwanie aČ do 1773 r. Po wznowieniu
Towarzystwa w 1814 r. jezuici starali si¿ dostosowa° Ratio studiorum do nowych warunków, jednak sytuacja spoÙeczno-polityczna wymusiÙa na jezuitach dostosowanie programów szkolnych
i metod pracy wychowawczej do wymogów ministerstw edukacji w poszczególnych krajachȹ48, co wizaÙo si¿ jednoczeïnie
z odejïciem od wÙaïciwego ignacjaÚskiego ducha.
Renesans Ratio studiorum zapocztkowany zostaÙ w XX wieku i do dziï próbuje si¿ na nowo odczytywa° inspiracje zawarte w tym dokumencie. Niewtpliwie ta ustawa szkolna nie byÙa
tylko zbiorem przepisów i zasad szkolnych, poniewaČ nauczanie
traktowano nie jako rzemiosÙo, ale jako swoisty rodzaj powoÙania, gdzie nauczyciel byÙ bogactwem szkoÙy. Ponadto, jak pisze
Doris Donnelly, Ratio
opieraÙa si¿ na teorii nauczania szerzej i gÙ¿biej niČ przemijajce mody. BudowaÙa na solidnych podstawach pedagogiki. Nie
byÙo w niej przypadkowoïci. Jej celem byÙa, ni mniej, ni wi¿cej,
doskonaÙoï°ȹ49.

Oryginalnoï° pedagogii zaproponowanej w Ratio studiorum wynikaÙa nie z litery prawa, ale z inspiracji duchem Ignacego – jego
47

M. Inglot, ZaÙoČenia Ratio studiorum, dz. cyt., s. 90.
Wi¿cej na temat powstania i rozwoju Ratio studiorum: L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 2003.
49
D. Donnelley, Ratio studiorum (1599) w dialogu ze wspóÙczesnymi studentami,
w: Ratio studiorum 400. The Past, Present, and Future of a Four Hunderd Year Tradition of jesuit Education, Kraków 2006, s. 48.
48
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koncepcji ïwiata, wizji czÙowieka, jego relacji z Bogiem. Tej samej
inspiracji, któr przenikni¿te s zarówno )wiczenia duchowne,
jak i Konstytucje Towarzystwaȹ50.
Dopiero w II poÙowie XX wieku powstaÙy dokumenty, które
pozwoliÙy na nowo spojrze° na wychowanie w jezuickich szkoÙach. Te dokumenty to: Charakterystyczne Cechy Jezuickiego Wychowania – wynik czteroletnich spotkaÚ komisji powoÙanej przez
generaÙa Arrupe, oraz Pedagogia ignacjaÚska – podejïcie praktyczne,
opracowanie którego zaj¿Ùo trzy lata, oficjalnie ogÙoszony w 1993
roku. Oba te dokumenty byÙy odpowiedzi na potrzeby wspóÙczesnego czÙowieka, na przeobraČenia ïwiata, a co za tym idzie
– na koniecznoï° zmiany w postrzeganiu zadaÚ i celów, jakie
stawia wspóÙczesna edukacyjna rzeczywistoï°. W dokumentach
wzi¿to pod uwag¿ róČnego rodzaju rozporzdzenia rzdowe,
wpÙyw czynników zewn¿trznych zwizanych z Čyciem szkolnym, potrzeby spoÙecznoïci szkolnej (takČe rodziców), inne kultury, uboČenie spoÙeczeÚstw, a co za tym idzie potrzeb¿ otwarcia
si¿ na innych. Ponadto uwzgl¿dniono coraz wi¿ksze wspóÙuczestnictwo ïwieckich i jezuitów w prowadzeniu instytucji
wychowawczychȹ51.
W pierwszym dokumencie przedstawione zostaÙy charakterystyczne cechy (28), którymi powinny odznacza° si¿ wszystkie
instytucje wychowawcze inspirowane duchem ignacjaÚskim.
Dokument podzielono na dziewi¿° rozdziaÙów. W kaČdym
przedstawiono ignacjaÚsk wizj¿ ïwiata oraz jej wspóÙczesne
implikacje, które odpowiadaj na potrzeby wspóÙczesnego wychowania, trzeba jednak pami¿ta°, Če wszystkie one odwoÙuj
si¿ do duchowego doïwiadczenia i duchowej wizji ïw. Ignacego.
NaleČy traktowa° ten dokument raczej jako materiaÙ do refleksji,
a nie jako gotowy pomysÙ na realizacj¿ przyj¿tych celówȹ52. Cechy przedstawione w tym dokumencie odnosz si¿ do szkolnictwa jezuickiego na caÙym ïwiecie, dlatego zostaÙy zarysowane
ogólnie i schematycznie, zatem trzeba pami¿ta° o koniecznoïci
50

Por. G. Codina, Our way of pro ceeding In education: „The Ratio Studiorum”,
„Educatio SI” (1999) nr 1, s. 3-5.
51
Por. Charakterystyczne Cechy Jezuickiego Wychowania, nr 7, w: Podstawy pedagogiki ignacjaÚskiej, Kraków 2006, s. 10-12.
52
Por. Charakterystyczne Cechy, dz. cyt., nr 19.
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dostosowania ich do konkretnego miejsca, czasu i osóbȹ53. To
wÙaïnie Charakterystyczne Cechy pozwoliÙy na nowo zrozumie°
znaczenie „wÙaïciwego i szczególnego charakteru jezuickiego
wychowania” oraz to, w jaki sposób powinno by° ono wprowadzone w Čycie. Ten dokument, jak Čaden inny po Ratio, zdaniem
Marka Inglota, „trafnie ukazuje wizj¿ wyrastajc z wiary i duchowego doïwiadczenia Ignacego Loyoli”ȹ54.
Drugi dokument jest odpowiedzi na proïby z caÙego ïwiata,
zwizane ze sformuÙowaniem takiego podejïcia, które w praktyczny sposób przekazywaÙoby „ignacjaÚski ïwiatopogld oraz
wartoïci przedstawione w Charakterystycznych Cechach”ȹ55. W dokumencie tym poruszono tylko te aspekty, które sÙuČ wprowadzeniu „praktycznej strategii wychowania”. Pedagogia ignacjaÚska
stanowi dopeÙnienie Charakterystycznych Cech. Jej najistotniejsz
cz¿ïci jest wskazanie pi¿ciu elementów i g n a c j a Ú s k i e g o
m o d e l u p e d a g o g i i – kontekstu, doïwiadczenia, refleksji,
dziaÙania, ewaluacjiȹ56. Istota i metody zaproponowane w tym
modelu wyraĊnie odzwierciedlaj wizj¿ wspóÙczesnej misji wychowawczej jezuitówȹ57. Ten dokument nie ujednolica caÙego modelu nauczania we wszystkich szkoÙach prowadzonych przez jezuitów na caÙym ïwiecie, ale przedstawia specjalny styl i sposób
wychowania i nauczania, w którym zwraca si¿ raczej uwag¿ na
wartoï° nauki i osobisty wzrost uczniów. Trzeba zaznaczy° takČe, Če Pedagogia ignacjaÚska jest dokumentem, który moČe zosta°
wykorzystany takČe w instytucjach, które nie s prowadzone
przez jezuitów, ale w swojej pracy wychowawczej inspiruj si¿
doïwiadczeniem Ignacego zawartym w )wiczeniach duchownych,
IV cz¿ïci Konstytucji Towarzystwa oraz w Ratio studiorumȹ58.

53

Por. Konstytucje, nr 455.
M. Inglot, ZaÙoČenia Ratio studiorum, dz. cyt., s. 95.
55
Pedagogogia ignacjaÚska – podejïcie praktyczne, w: Podstawy pedagogiki ignacjaÚskiej, Kraków 2006, s. 103.
56
Por. V.J. Duminuco, Promocja czy indoktrynacja w Pedagogice ignacjaÚskiej,
w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, Kraków 2008,
s. 179-185.
57
Por. Pedagogia ignacjaÚska, dz. cyt., nr 3.
58
Por. tamČe, nr 4 i nr 5.
54
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ZakoÚczenie
Korzeni pedagogiki ignacjaÚskiej naleČy poszukiwa° w dzieÙach stworzonych przez Ignacego oraz w dzieÙach, które stworzyli jego kontynuatorzy. Jedne z nich straciÙy na aktualnoïci, ale
nadal stanowi° mog inspiracj¿ dla podejmowanych dziaÙaÚ wychowawczych. Inne, odkryte na nowo, jak chociaČby )wiczenia
duchowne, mog zach¿ca° do podejmowania kolejnych wyzwaÚ,
które stoj przed czÙowiekiem XXI wieku. I nie ma tu znaczenia, czy byÙy to rozprawy czy instytucje, najwaČniejsze jest to,
iČ ukazywaÙy i ukazuj one nieprzerwan cigÙoï° tradycji. Tradycji „dobrego wychowywania” mÙodzieČy, przejawiajcej si¿
trosk o jej formacj¿ intelektualn, moraln, duchow, innymi
sÙowy o „formacj¿ osoby w jej caÙoksztaÙcie” oraz uszanowaniem
jej wolnoïci. WskazywaÙy uczniom istotne znaczenie doïwiadczenia i refleksji w podejmowanych decyzjach oraz uczyÙy „bycia dla innych” i to wszystko poïwiadczone zostaÙo przykÙadem
wÙasnego Čyciaȹ59.
ZaÙoČenia wychowawcze Ignacego realizowane s obecnie w wielu instytucjach prowadzonych przez jezuitów oraz
w takich, które identyfikuj si¿ z ignacjaÚsk wizj wychowania czÙowieka. Peter Hans Kolvenbach stwierdziÙ, Če powoÙanie
si¿ na ïw. Ignacego nie oznacza tworzenia systemu, ale raczej
odwoÙanie si¿ do wielowiekowego dziedzictwa doïwiadczenia
i spójnej wizji przyszÙoïci Ùczcej
zdrowy rozsdek, przekonania pÙynce z wiary chrzeïcijaÚskiej,
dÙugie doïwiadczenie w nauczaniu, pewne wymagania stawiane pod ktem przyszÙoïciȹ60.

Pedagogika ignacjaÚska jest wciČ aktualna, bo chce i podejmuje prób¿ odpowiedzi na wyzwania wspóÙczesnych czasów.
Pedagogika ignacjaÚska pozwala bowiem czÙowiekowi rozwin° si¿ w caÙej jego peÙni. Nie podaje gotowych rozwizaÚ, ale
„uczy sztuki rozeznania – szukania prawdy i podejmowania
59
60

Por. P.H. Kolvenbach, WÙaïciwoïci pedagogiki, dz. cyt., s. 8-11.
TenČe, Wychowanie, dz. cyt., s. 31.
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trafnych decyzjiȹ61. MoČna pokusi° si¿ o twierdzenie, Če sÙusznoï°
i skutecznoï° takich rozwizaÚ i podejmowanych oddziaÙywaÚ
wychowawczych znajduje potwierdzenie w historii szkolnictwa
jezuickiego i wielowiekowej tradycji korzystania z modelu pedagogiki zaproponowanego przez samego zaÙoČyciela Towarzystwa Jezusowego – Ignacego Loyol¿.
61

B. Steczek, J. MóÙka, Magis jezuickiej edukacji, w: Pedagogika ignacjaÚska, dz.
cyt., s. 249.
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PEDAGOGIKA IGNACJASSKA NA TLE INNYCH
PEDAGOGIK ZAKONNYCH (REFLEKSJE NAD
DZIEJAMI SZKOLNICTWA POLSKIEGO)

Wst¿p
Pedagogik¿ jezuick, czyli pedagogik¿ ignacjaÚsk, trzeba
rozwaČa° na tle historycznym. gw. Ignacy Loyola, godzc si¿ na
prowadzenie przez swój zakon szkóÙ, miaÙ wÙasne doïwiadczenia szkolne i uniwersyteckie. MiaÙ teČ kilka wzorców szkolnictwa
ïredniego i wyČszegoȹ1. Porównanie stosowanych pedagogik
zakonnych powinno dotyczy° zarówno nauczania, jak i wychowania. Dost¿pne dziï podr¿czniki i opracowania nie podkreïlaj
wystarczajco dobitnie strony wychowawczej mÙodego czÙowieka, nie podaj najwÙaïciwszych wzorców post¿powania róČnych
szkóÙ. JeČeli nawet uwzgl¿dniaj instytucje, których podstawowym zadaniem jest wychowanie, to jednak traktuje si¿ te instytucje gÙównie jako uzupeÙnienie ksztaÙcenia intelektualnego
czÙowieka. Ukazuj raczej róČne formy ksztaÙcenia rozumu, a zatem i zdobywania wiedzy, nie ukazuj zaï róČnorodnych form
1

F. Charmot, La pédagogie des jésuites. Ses principes, son actualité, Paris 1951;
J.W. Donohue, Jesuit Education. An Essay on the Foundations of its Idea, New York
1963; S. Janeczek, O stereotypie szkoÙy jezuickiej uwagi komparatystyczne, w: In
Christo Redemptore, red. J.M. PopÙawski, Lublin 2001, s. 363-384; La pedagogia
della Compagnia di Gesù. Atti del Convegno Internazionale, Messina 14-16 novembre
1991, Messina 1992; Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, red. J. KoÙacz, Kraków 2006.
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ksztaÙtowania postaw czÙowieka, jakie przejawiaÙy si¿ w dziejach szkolnictwa Europy i Polski. Przypatrzymy si¿ tylko waČniejszym zakonom nauczajcym, bo tylko te osiadÙy na ziemiach
polskich i miaÙy wpÙyw na wychowanie Polaków, a wi¿c gÙównie
jezuitom, pijarom i salezjanom oraz pierwszym polskim zakonom ČeÚskim, które powstaÙy w XVII wieku z myïl o zadaniach
wychowawczych.

1. gredniowiecze
JeČeli przypatrzymy si¿ dziejom wychowania jako procesowi ksztaÙtowania caÙego czÙowieka (jego rozumu i woli), to
zauwaČymy, Če w róČnych epokach proporcje elementu wychowawczego (ksztaÙtowania postaw) i ksztaÙcenia intelektualnego (nauczania) wygldaÙy bardzo róČnie. Benedyktyni pierwsi
stworzyli oïrodki naukowe i szkolne. Alkuin, który zostaÙ w 796
roku opatem w Tours, zajÙ si¿ ksztaÙceniem nauczycieli. Jego
wychowankowie rozeszli si¿ nast¿pnie po Europie, wykÙadali w sÙynnych szkoÙach i opactwach. Klasztory byÙy ogniskiem
kultury i oïwiaty, kultywowano w nich przede wszystkim wiedz¿ teologiczn, ale studiowano równieČ waČniejszych pisarzy
i filozofów staroČytnych. W przyklasztornych szkoÙach, tzw.
zewn¿trznych, zdobywaÙa równieČ przynajmniej wiedz¿ elementarn mÙodzieČ ïwiecka, wywodzca si¿ gÙównie z arystokracji. JuČ sama bliskoï° klasztoru i szkoÙy sprawiaÙy, Če szkoÙa
speÙniaÙa zarówno rol¿ naukow, jak i wychowawcz. Jednak
w X i XI wieku, w okresie reform koïcielnych: kluniackiej i gregoriaÚskiej, zainteresowanie naukami ïwieckimi nieco osÙabÙo.
Zniesiono przyklasztorne szkoÙy zewn¿trzne, a Čycie klasztorne
nastawione byÙo bardziej na wÙasn nauk¿ niČ na nauczanie. Reforma gregoriaÚska doprowadziÙa jednak do wi¿kszego uniezaleČnienia KoïcioÙa od wÙadzy cesarza, co nie byÙo oboj¿tne dla
rozwoju szkolnictwa koïcielnego.
W czasie ïredniowiecza rodziÙy si¿ uniwersytety, które
wprawdzie zakÙadaÙ KoïcióÙ, ale stanowiÙy instytucje niezaleČne, samowystarczalne, w duČym stopniu mi¿dzynarodowe.
Podstawowym zadaniem tych instytucji staÙo si¿ nauczanie,
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sprawy wychowawcze pozostawiono ïrodowisku rodzinnemu
lub teČ osobistym pedagogom studentów. Nauczanie naleČaÙo wi¿c do szkoÙy, wychowanie zaï utrzymano w gestii rodziców i ich przedstawicieli. Stosunek nauczania do wychowania w uniwersytetach ïredniowiecznych jest wi¿c naznaczony
tendencj do przeceniania wartoïci nauczania w stosunku do
wychowaniaȹ2.

2. SzkoÙy Braci Wspólnego ycia jako wzór szkóÙ
jezuickich
W bogatych Niderlandach rozwijaÙy si¿ szkoÙy elementarne z j¿zykiem niderlandzkim i francuskim, a organizowane
przez miasta dla mieszczan i kupców. Nieco póĊniej rozwijaÙy
si¿ tam równieČ szkoÙy ïrednie, ÙaciÚskie, które miaÙy charakter ogólnoksztaÙccy. Znaczn rol¿ w rozwoju jednych i drugich
odegrali Bracia Wspólnego ycia. Inspiratorem tego ruchu byÙ
niderlandzki mistyk i kaznodzieja ludowy diakon Gerard Groot (1340-1384), a zaÙoČycielem jego uczeÚ ks. Florent Radewijns
z Dewenter. Bracia stanowili zgromadzenie religijne ksi¿Čy
i ïwieckich, ale bez ïlubów zakonnych. Zatrudniali si¿ jako nauczyciele w szkoÙach miejskich, ale zajmowali si¿ teČ kopiowaniem ksiČek, a potem drukarstwem. W Čyciu religijnym gÙosili
„now poboČnoï°” (devotio moderna), ruch mistyczny wyrosÙy
na rozczarowaniu do teologii scholastycznej. Najwybitniejszym
dzieÙem nowej poboČnoïci staÙa si¿ ksiČeczka O naïladowaniu
Chrystusa Tomasza à Kempis (1380-1471). Bracia rozwin¿li swoje
domy w Niderlandach i Niemczech, a potem równieČ w Hiszpanii i Polsce (CheÙmno).
Bracia Wspólnego ycia z programu szkoÙy tradycyjnej usun¿li nauki i zwyczaje ich zdaniem nieprzydatne w Čyciu, jak dysputy, astronomi¿, elementy medycyny. Pozostawiono zaï gramatyk¿ ÙaciÚsk, logik¿, etyk¿ i filozofi¿. Podstaw nauki religii
2

Historia wychowania, t. 1: S. Litak, Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Kraków
2005, s. 63-70.
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miaÙ by° Nowy Testament. Najwi¿ksz zasÙug Braci Wspólnego
ycia byÙo wprowadzenie nowej organizacji nauczania – podziaÙ
uczniów Ùaciny na klasy. Do tego podziaÙu nawiČ potem Jan
Sturm i jezuici. Wprowadzili takČe konwikty dla ubogiej mÙodzieČy, dajc minimum warunków dla nauki, aby odcign°
Čaków od Čebractwa. KaČdy uczeÚ miaÙ posiada° podr¿cznik,
zaÙoČyli wi¿c okoÙo 60 wÙasnych drukarÚ. Ze szkóÙ Braci wyszÙo
wielu uczonych i reformatorów religii, szkolnictwa i wychowania, mi¿dzy innymi Erazm z Rotterdamu, Marcin Luter i Filip
Melanchton.
Za twórc¿ nowoČytnej pedagogiki uchodzi Jan Ludwik Vives (1492-1540), który zajmowaÙ si¿ w Niderlandach prac nauczycielsk i publikowaÙ swoje dzieÙa na temat wychowania. ByÙ
zwolennikiem edukacji szkolnej dziewczt. ZwracaÙ uwag¿ na
higien¿ uczniów, czemu miaÙy sÙuČy° zabawy i wychowanie fizyczne oraz odpowiednie usytuowanie szkoÙy w zdrowej okolicy. Na pierwszym miejscu stawiaÙ Ùacin¿, na drugim miejscu
grek¿, ale nie lekcewaČyÙ j¿zyka ojczystego, historii i przyrodyȹ3.
ZakÙadane w okresie renesansu gimnazja humanistyczne, czy
to protestanckie, czy katolickie, wprowadzaj nowe elementy
ukierunkowane gÙównie na wychowanie, zacz¿to ksztaÙtowa°
przede wszystkim postawy czÙowieka – dokonujc tym samym
znacznej rewolucji wychowawczej. Niewtpliwie model humanistycznej szkoÙy wprowadzony w okresie odrodzenia byÙ cigle
rozwijany i doskonalony aČ po dzieÚ dzisiejszy.

3. Szkolnictwo jezuickie
Jezuici podj¿li si¿ pracy pedagogicznej w poÙowie XVI wieku
z potrzeby chwili; zauwaČyli, Če wychowanie mÙodego pokolenia to jeden z najlepszych sposobów przeciwdziaÙania szerzcej
si¿ wówczas reformacji. Jako wzór dla szkolnictwa ïredniego
sÙuČyÙy ïw. Ignacemu przede wszystkim szkoÙy niderlandzkie.
Z nich to wyszli liczni jezuici, pionierzy szkolnictwa ïredniego
w Towarzystwie, przenoszc zdobyte doïwiadczenia na nowe
3

TamČe, s. 90-93.
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pole dziaÙalnoïci religijnej i pedagogicznej zakonu. Przygldali
si¿ teČ pilnie powstajcemu szkolnictwu protestanckiemu, szczególnie szkole humanistycznej Jana Sturma w Strasburgu. Jezuici nie poprzestali jednak na zapoČyczonych wzorach. Pragn¿li
wypracowa° wÙasny system nauczania, wspólny dla caÙego Towarzystwa, oparty na doïwiadczeniu wÙasnych szkóÙ. PrzykÙadem szkolnictwa jezuickiego miaÙo sta° si¿ centralne dla zakonu Kolegium Rzymskie (Collegium Romanum), gdzie studiowali
czÙonkowie zakonu z caÙego ïwiataȹ4. Ignacy pozostawiÙ zadanie
stworzenia kodeksu szkolnego specjalistom, sam zaï nakreïliÙ
jedynie ogólny kierunek, który moČna uj° nast¿pujco:
1. SzkoÙa powinna nie tylko uczy°, ale takČe wychowywa°
pod wzgl¿dem religijno-moralnym. Std postulat lekcji religii,
praktyk religijnych (jednak bez przesady), cenzurowanie tekstów staroČytnych autorów, umoralniajce dialogi i widowiska.
Szczególn rol¿ wychowawcz od pocztku istnienia szkóÙ jezuickich speÙniaÙy uczniowskie Sodalicje MariaÚskie. Oparte na
samorzdzie wybieraÙy wÙasne kierownictwo, prowadziÙy wÙasne kasy, angaČowaÙy si¿ w dziaÙalnoï° charytatywn na terenie
szkoÙy i miasta. Do Sodalicji naleČaÙa caÙa elita mÙodzieČy szkolnej, uczniowie najlepsi i najzdolniejsi. Sodalicje zbliČaÙy do siebie
uczniów róČnych stanów i narodowoïciȹ5.
Jezuici byli pocztkowo przeciwni tworzeniu internatów zamkni¿tych. DČyli do tego, by mÙodzieČ wzrastaÙa i rozwijaÙa si¿
w ramach rodziny lub najwyČej na stancji, a wi¿c wïród osób
ïwieckich. Obawiali si¿, by mÙodzieČ mieszkajca w internatach,
pod opiek duchownych, nie przejmowaÙa cho°by pozorów zakonnego stylu Čycia. Std pocztkowo uczniowie wszelkich burs
i konwiktów musieli korzysta° ze szkóÙ publicznych i przebywa° z mÙodzieČ ïwieck. Ta sÙuszna zasada miaÙa jednak swoje
4
G. Ruszczak, Naukowe i duszpasterskie drogi polskich jezuitów w Rzymie, Kraków 2009, s. 12-93.
5
J. Flaga, Bractwa i sodalicje jezuickie w Polsce w 2 poÙ. XVIII w., „Summarium” 1974, nr 3, s. 144-148; tenČe, Z problematyki jezuickich bractw i sodalicji
w XVIII wieku, w: PaÚstwo, KoïcióÙ, NiepodlegÙoï°, Lublin 1986, s. 171-187; M. Inglot, Kongregacje (Sodalicje) MariaÚskie w szkoÙach jezuickich od XVI do XVIII wieku
(Postulat badawczy), w: Historia, spoÙeczeÚstwo, wychowanie, PuÙtusk-Warszawa
2004, s. 277-282.
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wyjtki. Przy szkoÙach tworzono niemal od ich pocztku istniania bursy dla ubogiej mÙodzieČy, w których gÙównie niezamoČni mieszczanie (a niekiedy i chÙopi) znajdowali peÙne utrzymanie na koszt kolegium. W pierwszej poÙowie XVII wieku bursy
te przemianowano w bursy muzyczne. Uzdolnieni uczniowie,
oprócz korzystania ze szkóÙ publicznych, uczyli si¿ pod kierunkiem swoich starszych kolegów gry na instrumentach muzycznych, wyst¿powali na uroczystoïciach szkolnych i koïcielnych,
uïwietniali teatr szkolny. Po kilku latach nauki pozostawali
w bursie na podstawie kontraktu do nauczania mÙodszych uczniów lub przechodzili na posady organistów, nauczycieli parafialnych i dworskich, zostawali teČ kapÙanamiȹ6.
Dla mÙodzieČy szlacheckiej prowadzili teČ jezuici niewielkie
konwikty. ChÙopcy ucz¿szczali z konwiktów do szkóÙ publicznych, a tylko niektórych przedmiotów uczono niekiedy osobno.
Jezuici z oporami podejmowali si¿ równieČ prowadzenia tzw.
kolegiów szlacheckich (Collegia nobilium). NastpiÙo to w Polsce
dopiero po otwarciu przez StanisÙawa Konarskiego pijarskiego
Collegium nobilium w Warszawie w 1740 roku. W kolegiach tych
wychowywali i ksztaÙcili si¿ gÙównie synowie magnaterii i bogatej szlachty. Kolegia szlacheckie stanowiÙy odr¿bne jednostki
administracyjne, z wÙasnym rektorem na czele, posiadaÙy wÙasne grono nauczycieli i wychowawców. KaČda klasa miaÙa swego pedagoga, kaČdy pokój swego sÙuČcego. Opiek¿ zdrowotn
sprawowaÙ osobny lekarz. Po obiedzie i kolacji moČna byÙo oddawa° si¿ muzyce, zabawom towarzyskim, grom lub rozmowom.
W niektóre dni chÙopcy chodzili na przechadzki albo skÙadali wizyty rodzinie i znajomym. Oprócz przedmiotów teoretycznych
wprowadzono lekcje jazdy konnej, taÚców, muzyki, szermierki
i zapaïnictwa. Przed kasat zakonu jezuici prowadzili kolegia
szlacheckie w szeïciu miastach (Wilnie od 1751, Warszawie
od 1752, Poznaniu od 1755, Lwowie od 1749, Lublinie od 1755
i Ostrogu od 1751 roku)ȹ7.

6
J. Kochanowicz, Geneza, organizacja i dziaÙalnoï° jezuickich burs muzycznych,
Kraków 2002.
7
L. Piechnik, Jezuickie Collegium Nobilium w Warszawie (1752-1777), „Nasza
PrzeszÙoï°” 1971, nr 35, s. 115-152.
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2. W szkoÙach jezuickich ograniczano kary cielesne, a stosowano inne ïrodki zmierzajce do zachowania karnoïci i przestrzegania pilnoïci, gÙównie rywalizacj¿, przekonywanie i pochwaÙy. Poza zwykÙymi lekcjami kaČda klasa organizowaÙa tzw.
akademie uczniowskie, czyli koÙa wspólnych zainteresowaÚ,
które urzdzaÙy co tydzieÚ powtórki z przerobionego materiaÙu,
wspólne popisy, deklamacje, dysputy i w koÚcu do programu
szkoÙy wprowadzono teatr szkolny, wyst¿pujcy w uroczystoïci
szkolne, koïcielne i paÚstwowe. WokóÙ koïcioÙa i szkoÙy gromadziÙ on okoliczn szlacht¿ i mieszczaÚstwo, przysparzaÙ szkole
licznych i hojnych benefaktorówȹ8.
3. Jezuici systematycznie przygotowywali nauczycieli. W tym
celu utworzyli juČ w pierwszych latach swej dziaÙalnoïci dwuletnie studium nazwane Seminarium nostrorum, które przygotowywaÙo mÙodych jezuitów teoretycznie i praktycznie do peÙnienia obowizków nauczycielskich. Zarówno w nowicjacie, jak
i podczas tegoČ studium wychowywano mÙodego czÙowieka,
by w uczniu respektowaÙ koniecznoï° istnienia przewagi „czÙowieka pragnienia” nad „czÙowiekiem woli”. WedÙug zaÙoČyciela jezuitów Ignacego Loyoli praca nad rozwojem pozytywnych
pragnieÚ i dČeÚ w mÙodym czÙowieku powinna znacznie przewaČa° nad staraniami o wyÙczne wyrobienie jego silnej woli.
Zgodnie z hasÙem jezuitów: magis („wi¿cej”), naleČaÙo rozbudza° w uczniu potrzeb¿ ustawicznego post¿pu, zarówno co do
nauki, jak i doskonalenia postawy moralnej. Zdaniem jezuitów
zadaniem nauczycieli jezuickich, a tym samym ich szkóÙ, jest
„ksztaÙtowanie ludzi dla innych”, czyli sÙuČby rodzinie, paÚstwu
i KoïcioÙowi. Ten element odnosiÙ si¿ szczególnie do relacji nauczyciel – uczeÚ. WaČn rol¿ peÙniÙo wi¿c cigÙe oddziaÙywanie
nauczyciela na ucznia. Aby to zadanie naleČycie wypeÙni°, nauczyciel powinien zna° i ocenia° kontekst dziaÙania ucznia (jego
ïrodowisko), w którym Čyje i dziaÙa. Potrzebny jest wi¿c staÙy
8

S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkóÙ jezuickich w Polsce, Kraków 1933;
L. Piechnik, Nowe elementy wniesione przez jezuitów do szkolnictwa polskiego w XVI
wieku, „Collectanea Theologica” 1976, nr 46, z. 1, s. 67-77; tenČe, Przemiany
w szkolnictwie jezuickim w Polsce XVIII wieku, „Roczniki Humanistyczne” 1977,
nr 25, z. 2, s. 31-63; Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, oprac. J. Paszenda,
Kraków 1994.
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dialog prowadzony mi¿dzy nauczycielem i uczniem, by przygotowa° mÙodego czÙowieka do wejïcia w samodzielny wir Čycia, czyli peÙne rozumienie otaczajcego ïwiata i wprowadzanie
do dziaÙania w nim. W konsekwencji bycie wychowawc zobowizuje do staÙego wychowywania samego siebie – ustawiczne
doksztaÙcanie i przykÙad osobisty. Nie jest to wi¿c postawa szefa – „belfra”, lecz postawa ïwiadka, który ukazujc przykÙady
godnego post¿powania (np. przykÙady ïwi¿tych czy bohaterów
narodowych), sam stara si¿ post¿powa° na ich wzór. Przedmiot
nauczania powinien tworzy° pewn jednoï°, std na szczeblu
klas niČszych i ïrednich jeden nauczyciel prowadziÙ t¿ sam klas¿ przez kilka lat. WaČnym elementem wychowania jest równieČ
koniecznoï° ksztaÙtowania wraČliwoïci emocjonalnej ucznia,
zaangaČowania, postawy dalekiej od oboj¿tnoïci wobec swego
ïrodowiska, szczególnie wobec kolegów sÙabszychȹ9.
4. Nauczanie miaÙo by° bezpÙatne, oparte na tzw. fundacjach.
KaČda szkoÙa musiaÙa mie° zapewnione fundusze pozwalajce
na jej dziaÙalnoï°. Dochód pochodzcy z majtków kolegiów
miaÙ by° przeznaczany przede wszystkim na utrzymanie profesorów, kleryków i uczniów oraz wyposaČenie szkoÙy, nie zaï na
inne cele. Wszelkie fundacje, a nawet ich zamiana, musiaÙy by°
uzgodnione z generaÙem zakonu w Rzymie.
Wszystko to: teatr szkolny, sodalicja, seminaria i bursy, mÙodzieČ zróČnicowana pod wzgl¿dem narodowoïci, wieku i pochodzenia spoÙecznego, nowe gmachy szkolne przestronne, peÙne ïwiatÙa, a nawet apteki zakonne – musiaÙo oddziaÙywa° na
poziom nauczania i wychowania. WpÙywy kulturowe placówki
jezuickiej nie ograniczaÙy si¿ do samej szkoÙy, lecz miaÙy o wiele
szerszy zasi¿g, obejmowaÙy miasto, a nawet caÙ okolic¿.
ZaÙoČenia te znalazÙy ostateczn formuÙ¿ w 1599 roku, kiedy to po okresie samodzielnych prób i poczynaÚ wydano ostatecznie jezuickie prawo szkolne Ratio studiorum. System ten objÙ
9

L. Górska, Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla
wspóÙczesnego wychowania, w: Z dziejów oïwiaty polskiej, red. I. Koï°, E. Magiera,
Szczecin 2007, s. 317-331; W. Kubik, Dydaktyka szkoÙy wyČszej z perspektywy pedagogiki ignacjaÚskiej, w: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, Kraków
2004, s. 37-44; L. Piechnik, Pocztki seminariów nauczycielskich w Polsce w wieku
XVI, „Nasza PrzeszÙoï°” 1959, nr 10, s. 159-175.
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wszystkie szkoÙy jezuickie, które odtd przyj¿Ùy model szkoÙy
ïciïle humanistycznej, juČ bez j¿zyków nowoČytnych, bez dialektyki, bez historii; bez tego wszystkiego, co wprowadzili jezuici polscy wczeïniej na wÙasn r¿k¿. Utworzenie jednolitego
systemu nauczania byÙo szczytem osigni¿° szkoÙy jezuickiej.
Krótkie, jasne przepisy dotyczce rozkÙadu zaj¿°, programu nauczania, profesorów i podr¿czników uÙatwiaÙy prac¿ rektorom
i wykÙadowcom. Znakomita organizacja z szerokim zapleczem:
kadra profesorska, podr¿czniki oraz wystarczajca fundacja zapewniaÙy szkoÙom rozwój. Ratio studiorum nie byÙa jednak doï°
otwarta na rozwój nowych kierunków wiedzy, na zmiany zachodzce w dziedzinie oïwiaty. Tak np. szybko rozwijajca si¿ fizyka doïwiadczalna zostaÙa wprowadzona dopiero w 1730 roku.
Radykalne przemiany w nauce i szkolnictwie ïwiatowym zmusiÙy jezuitów do zmiany w regulacjach prawnych, uwzgl¿dniajcych róČne kierunki wiedzy i narodowe tradycjeȹ10.
SzkoÙy jezuickie stanowiÙy w pocztkach kontrreformacji zjawisko nowe, dynamiczne i zdobywcze, któremu innowiercy polscy nie potrafili przeciwstawi° równorz¿dnej siÙy. Poprzez stworzenie w miar¿ g¿stej sieci szkóÙ dali moČliwoï° ksztaÙcenia si¿
w Polsce wielkiej rzeszy mÙodzieČy szlacheckiej i mieszczaÚskiej,
powstrzymujc tym samym wyjazdy mÙodych ludzi na studia
do krajów protestanckich i podcinajc przez to korzenie rodzimej reformacji. SÙab stron szkolnictwa jezuickiego, szczególnie
w Polsce, byÙa zbyt cz¿sta zmiana nauczycieli. KaČdy kleryk po
ukoÚczeniu studium pedagogicznego i filozofii zobowizany byÙ
przynajmniej przez dwa lata uczy° w klasach niČszych. Cz¿sto
po roku pobytu w jednej szkole przenoszono go do innego kolegium na nauczyciela nast¿pnej klasy. Ledwie nabraÙ doïwiadczenia pedagogicznego, rozpoczynaÙ studia teologiczne, by nast¿pnie uczy° kilka lat poetyki i retoryki, prowadzi° jeden lub
dwa kursy filozofii, a koÚczy° karier¿ profesorsk na katedrze
teologii. Wtedy przechodziÙ juČ do administracji, przewaČnie do
zarzdzania kolegiami jako rektor.
10
L. Piechnik, Model ïredniej szkoÙy jezuickiej w Polsce i na Litwie przed wydaniem „Ratio studiorum”, „Nasza PrzeszÙoï°” 2000, nr 94, s. 299-332; tenČe, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 2003.
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Podobnie jak w innych krajach europejskich, równieČ w Polsce jezuici posiadali doï° g¿st sie° swoich szkóÙ ïrednich, gorzej
natomiast przedstawiaÙa si¿ sprawa z akademiami. W krajach
Habsburgów, we Francji i Hiszpanii, jezuickich Akademii byÙo
sporo. W 1710 roku caÙy zakon liczyÙ 20 000 czÙonków i prowadziÙ 620 kolegiów, w tym kilkadziesit Akademii. W samej Europie byÙo ich kilkanaïcie, a w Polsce zaledwie jedna. W Koronie
elit¿ ludzi z dyplomami studiów wyČszych przygotowywaÙa,
cz¿sto zbyt pospiesznie, jedynie Akademia Krakowskaȹ11, która
posiadaÙa moČliwoï° tworzenia wokóÙ siebie grona ludzi wpÙywowych w Koïciele i paÚstwie. Std teČ Čarliwie broniÙa wÙasnego monopolu nauczania akademickiego i nie dopuszczaÙa
do jezuickiej konkurencji. Z licznych ïrednich szkóÙ jezuickich
w Koronie wychodziÙy wi¿c gÙównie rzesze szlachty, dla której
szczytem wyksztaÙcenia byÙa retoryka, czyli umiej¿tnoï° przemawiania i dowodzenia swych racji na sejmikach i sejmach. Tylko na Litwie posiadali jezuici wÙasn Akademi¿ WileÚsk; tam
teČ szkolnictwo jezuickie staÙo na wyČszym poziomie niČ w Koronie. DostarczaÙa teČ Litwie biskupów, kanoników i urz¿dników paÚstwowych.
Dopóki w XVI wieku uczyli w polskich szkoÙach jezuickich
mieszczanie i obcokrajowcy posiadajcy cz¿sto praktyk¿ nauczycielsk sprzed wstpienia do zakonu, cz¿ste zmiany nauczycieli nie odbijaÙy si¿ na poziomie szkoÙy. Sytuacja pogorszyÙa si¿ w XVII wieku, gdy posiÙki z zagranicy juČ nie nadchodziÙy,
a wïród jezuitów polskich przewag¿ zdobyÙa szlachta. Nauczanie w klasach niČszych, nawet w klasach poetyki i retoryki, uwaČaÙa ona cz¿sto za zÙo konieczne, którego pozbywano si¿ z radoïci. Coraz cz¿ïciej uwaČano, Če w zakonie o tak wielostronnej
dziaÙalnoïci nauczanie stanowi tylko jeden z etapów formacji zakonnej, by potem moČna byÙo z poČytkiem wykonywa° inne zaj¿cia zaleČnie od potrzeb zakonu. Brak zaï konkurencji szkolnej
hamowaÙ wprowadzanie wi¿kszych zmian.
JuČ w trzecim dziesi¿cioleciu XVII wieku szkoÙy jezuickie
zacz¿Ùy przeČywa° znaczny kryzys. ObjawiÙo si¿ to brakiem
odpowiedniej kadry nauczycielskiej, zerwaniem kontaktów
11

B. NatoÚski, Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI wieku, Kraków 2002.
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z Zachodem i uleganiem pogldom sarmackim (szlacheckim),
co prowadziÙo do przewagi werbalizmu nad treïci, do wzrostu manieryzmu, do lekcewaČenia j¿zyków klasycznych, gÙównie greckiego, a rozwijania wyČszych studiów filozoficznych
i teologicznych jako bardziej praktycznych. NiemoČnoï° otwarcia w prowincji polskiej wÙasnej Akademii, a takČe cz¿ste wojny dezorganizowaÙy prac¿ szkoln. Ale w pierwszej poÙowie
XVII wieku szkoÙy jezuickie w Polsce miaÙy znaczny wpÙyw na
ksztaÙtowanie si¿ szkolnictwa unickiego, a nawet prawosÙawnego. PrzykÙadem jest Akademia Kijowsko-MohylaÚska, pierwsza
wyČsza uczelnia na ziemiach ruskich powoÙana w 1632 roku
przez Piotra MohyÙ¿, która staÙa si¿ kuĊni kadr dla Ukrainy, Rosji oraz innych ziem SÙowiaÚszczyzny prawosÙawnej. Historycy
kultury uwaČaj powszechnie, Če kultura zachodnia si¿gaÙa na
wschód Europy tak daleko, jak si¿gaÙy wpÙywy polskich szkóÙ
jezuickichȹ12.
Od koÚca XVII wieku moČna obserwowa° próby przeÙamania
kryzysu na terenie caÙej Rzeczypospolitej, ale wojna póÙnocna
stan¿Ùa temu na przeszkodzie. Nauczanie j¿zyka francuskiego
i niemieckiego wprowadzono w Sandomierzu dopiero w 1709
roku, w GdaÚsku w 1719 roku, a w StanisÙawowie w 1728 roku.
W 1715 roku wydano teČ praktyczny podr¿cznik wychowania,
w którym autor Stefan Sczaniecki podkreïlaÙ godnoï° ucznia
i odpowiedzialnoï° nauczyciela, a wi¿c myïli, które pojawiÙy
si¿ póĊniej w Powinnoïciach nauczyciela Grzegorza Piramowicza. W 1728 roku otwarto dwuletnie studium matematyczne
dla przyszÙych profesorów w Krasnymstawie, a w 1743 roku
we Lwowie. Przemiany w szkolnictwie jezuickim w Polsce nast¿powaÙy wi¿c powoli, ale systematycznie i planowo. Najpierw
ksztaÙcono now kadr¿ profesorów, nast¿pnie przygotowywano potrzebne podr¿czniki, zabiegano o podstawy materialne,
w koÚcu poprzez popisy z udziaÙem magnatów, a nawet króla,
wpÙywano na opini¿ publiczn. Od lat pi¿°dziesitych przygotowywano profesorów dla przedmiotów ïcisÙych w uczelniach zachodnich: w Pradze, ParyČu, Wiedniu, Rzymie itd. WyksztaÙceni
12
L. GrzebieÚ, WkÙad jezuitów do Čycia religijnego i kultury na Kresach Wschodnich, w: Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku, Kraków
2006, s. 9-24.
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przedstawiciele tych nauk stworzyli silne oïrodki naukowe
w Wilnie, Poznaniu i Lwowie – obserwatoria astronomiczne, gabinety fizyczne, specjalistyczne biblioteki.
W chwili kasaty zakonu w 1773 roku szkolnictwo jezuickie
w Polsce znajdowaÙo si¿ juČ w peÙnym rozkwicie. Po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej jezuici wÙczyli si¿ w jej dziaÙalnoï°. OkoÙo 450 nauczycieli i wychowawców oddaÙo Komisji
swoje zdolnoïci i siÙy. Jezuici brali teČ czynny udziaÙ w pracach
Towarzystwa do Ksig Elementarnych, a jego czoÙowym ideologiem zostaÙ Grzegorz Piramowicz. Po rozbiorach Polski dziaÙali
jezuici nadal na BiaÙorusi pod panowaniem carycy Katarzyny
II. Posiadali szkoÙy ïrednie oraz od 1812 roku wÙasn Akademi¿
w PoÙocku. Starali si¿ o utrzymanie wysokiego poziomu tych
szkóÙ, uwaČali go bowiem za warunek swobodnego istnienia zakonu w Rosji. Program szkolny dostosowywali wi¿c do wymogów rzdowych, preferujc nauki ïcisÙe: astronomi¿, architektur¿, matematyk¿ i fizyk¿ oraz j¿zyki nowoČytne. Na Čdania cara
wprowadzili teČ nauczanie j¿zyka rosyjskiego.
Po wznowieniu w 1820 roku dziaÙalnoïci zakonu na terenie
Galicji, w 1821 roku otwarto w Tarnopolu gimnazjum, a póĊniej
równieČ konwikt szlachecki z wÙasnym programem szkolnym,
w 1841 roku konwikt we Lwowie na 50 konwiktorów, wzorowany na wiedeÚskim Theresianum. W Galicji jednak dopiero
w 1836 roku uzyskano zgod¿ na prowadzenie szkóÙ w Tarnopolu wedÙug zasad Ratio studiorum. W 1886 roku przeniesiono
konwikt i gimnazjum z Tarnopola do Chyrowa, gdzie Henryk
Jackowski wzniósÙ konwikt na 400 uczniów, gimnazjum i kolegium. DziaÙaÙy one do 1939 rokuȹ13. W 1922 roku otwarto w Wilnie „Gimnazjum ïw. Kazimierza”, a w 1937 roku gimnazjum jezuickie w Gdyni-OrÙowie.
Po zakoÚczeniu drugiej wojny ïwiatowej jezuici starali si¿
wznowi° dziaÙalnoï° dydaktyczn, lecz wkrótce nastpiÙ czterdziestoletni okres rzdów komunistycznych, kiedy jezuici nie
mogli nawet marzy° o prowadzeniu szkóÙ. Dopiero w 1989 roku
prawa paÚstwowe uzyskaÙy posiadajce dotd prawa papieskie
13
Ksi¿ga jubileuszowa ZakÙadu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w Bkowicach pod Chyrowem, Kraków 1936; J. Niemiec, ZakÙad Naukowo-Wychowawczy
Ojców Jezuitów w Chyrowie 1886-1939, Rzeszów-Kraków 1998.
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wyČsze uczelnie jezuickie: WydziaÙ Teologiczny Bobolanum
w Warszawie i WydziaÙ Filozoficzny w Krakowie (obecnie WSFP
„Ignatianum”). Po dÙugiej teČ przerwie wznowiono w 1994 roku
gimnazjum w Gdyni. PóĊniej doÙczyÙo gimnazjum w Nowym
Sczu.
W przeszÙoïci jezuici zatrudniali nauczycieli ïwieckich niezwykle rzadko, gÙównie do nauczania ïpiewu oraz w szkoÙach
parafialnych przy swoich koïcioÙach, z którymi zwizane byÙy
parafie. Sami jezuici dawniej w szkoÙach parafialnych nie nauczali, czynili to najmowani przez nich ïwieccy bakaÙarze. Dopiero od XIX wieku zatrudnianie nauczycieli ïwieckich w szkoÙach jezuickich staÙo si¿ powszechn praktyk.

4. Pijarzy
W poÙowie XVII wieku obok jezuitów pojawiÙ si¿ na ziemiach
polskich drugi zakon nauczajcy – pijarzy. gw. Józef Kalasanty
stworzyÙ w 1597 roku bezpÙatn szkoÙ¿ elementarn na Zatybrzu
w Rzymie, dost¿pn nawet dla najbiedniejszych dzieci. Nast¿pnie w 1617 roku zaÙoČyÙ na wzór jezuitów wÙasne Zgromadzenie SzkóÙ PoboČnych, podniesione w 1621 roku do rangi zakonu,
którego gÙównym celem byÙo ksztaÙcenie nauczycieli dla nowo
zakÙadanych szkóÙ. Obok szkóÙ elementarnych pijarzy otworzyli w Rzymie w 1630 roku ekskluzywne Collegium Nazarenum na
poziomie elementarnym i ïrednim, ale przeznaczone gÙównie
dla bardziej zamoČnej i uzdolnionej mÙodzieČy. Do pocztku
lat 30. XVIII wieku zajmowali si¿ pijarzy z pewnymi wyjtkami
szkolnictwem pocztkowym. Na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów otwierali równieČ swoje gimnazja i stali si¿ gÙówn
konkurencj jezuitów. Z racji powstajcej konkurencji na polu
szkolnictwa ïredniego wyraĊnie oČywiÙo si¿ caÙe polskie szkolnictwo. Szlachta polska mogÙa juČ dowoli wybiera° szkoÙy dla
swoich dzieci, std jedne szkoÙy szybko rosÙy w liczb¿ uczniów,
inne mniej konkurencyjne wyludniaÙy si¿, gdy tylko w okolicy
powstaÙo nowe gimnazjum konkurencyjnego zakonu. Takie masowe przepÙywy uczniów ze szkóÙ jezuickich do pijarskich i odwrotnie obserwujemy w kilku oïrodkach szkolnych w Polsce,
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gdzie w pobliČu oba zakony prowadziÙy wÙasne gimnazja, a dobrym przykÙadem tego stanu rzeczy byÙo przeniesienie przez
ojca mÙodych synów ZaÙuskich ze szkóÙ jezuickich do pijarskich,
gdy tylko jeden z nich zamyïlaÙ przejï° ze szkóÙ publicznych do
zakonu jezuitów.
Zdrowa rywalizacja jezuitów i pijarów na polu szkolnictwa
mogÙa przynieï° wiele korzyïci poprzez podnoszenie poziomu
szkóÙ obu zakonów. Jezuici posiadali przykre doïwiadczenia
sporów o prawa do szkóÙ z Akademi Krakowsk, ale w sporach z pijarami zastosowali wÙaïnie jej metody. Zamiast zdrowej
rywalizacji woleli siÙ zmusza° przeciwnika do milczenia. Tak
byÙo w XVII wieku w sprawie szkóÙ w Warszawie i Piotrkowie,
a w XVIII wieku w Wilnie i Lwowie. Jezuici, którzy domagali si¿
pobÙaČliwoïci ze strony pijarów w Piotrkowie, nie mieli jej dla
nich w Wilnie, a jeszcze gorzej byÙo we Lwowie, mimo Če wÙadze rzymskie obu zakonów z naciskiem nawoÙywaÙy do wzajemnej zgody. Toczono w obu tych przypadkach dÙugie i wyniszczajce procesy, cho° Čadna ze stron nie mogÙa liczy° na peÙne
zwyci¿stwoȹ14.
GÙówne róČnice i spory mi¿dzy jezuitami i pijarami nie tyczyÙy zasad wychowania, bo te oparte byÙy na zasadach chrzeïcijaÚskich, ale wyÙcznie nauczania. Pijarzy przej¿li od jezuitów zarówno Sodalicje MariaÚskie, bursy muzyczne, jak i teatr
szkolny. Przedmiotami sporu byÙa gÙównie retoryka i barokowa
wymowa. Zreszt polemika o nowy styl w wymowie toczyÙa si¿
zarówno mi¿dzy samymi jezuitami, jak i mi¿dzy jezuitami i pijarami. Celem ataku pijarów staÙa si¿ gÙównie gramatyka ÙaciÚska,
zwana Alwarem, uČywana od XVI wieku w szkoÙach jezuickich.
Nowa gramatyka stworzona przez pijarów byÙa w rzeczywistoïci bardzo wielkim skrótem Alwara ze zmienionymi przykÙadami i opuszczeniem tradycyjnych wierszy. MiaÙa wi¿c zalet¿,
byÙa krótsza, wskutek czego bardziej nadawaÙa si¿ niČ Alwar do
klas najniČszych, ale jeïli miaÙa wystarczy° na wszystkie stopnie szkoÙy ïredniej, to w szkole o charakterze humanistycznym,
szkole ÙaciÚskiej, równieČ pijarskiej, byÙa pewnym cofni¿ciem

14

S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkóÙ jezuickich, dz. cyt., s. 56.
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si¿, prowadziÙa bowiem w XVIII wieku do powolnego upadku
znajomoïci Ùaciny.
Wzajemna rywalizacja mi¿dzy jezuitami i pijarami dotyczyÙa teČ kolegiów szlacheckich. ZaÙoČenie przez pijarów Collegium
Nobilium nie wywoÙaÙo pocztkowo wyraĊniej reakcji ze strony
jezuitów, uwaČali oni bowiem, Če wi¿kszy poČytek przyniesie
zreformowane nauczanie w kilkudziesi¿ciu szkoÙach caÙej Polski,
jakie posiadali, niČ otwarcie dwóch lub trzech zakÙadów wzorowych dla wybranej garstki mÙodzieČy, tym bardziej, Če zgodnie
ze swoim duchem i przepisami nigdy nie byli wielkimi zwolennikami wychowania zamkni¿tego, internatowego. Gdy jednak
najbardziej wpÙywowa warstwa spoÙeczna, gÙównie magnateria,
w peÙni poparÙa otwarcie przez ks. StanisÙawa Konarskiego Collegium Nobilium i zacz¿Ùa oddawa° mu swoich synów na wychowanie, jezuici przystpili do kontrakcji. W pitym dziesi¿cioleciu
XVIII wieku zamienili kilka dotychczasowych burs na konwikty
szlacheckie o skromnych jeszcze rozmiarach. Wszystkie kolegia
szlacheckie prowadzone przez jezuitów, z wyjtkiem warszawskiego, byÙy najpierw tylko konwiktami, a póĊniej dopiero zamieniano je na typowe kolegia szlacheckie.
Bezowocnoï° i niestosownoï° dalszej walki szkolnej mi¿dzy
dwoma zakonami, a zarazem poj¿cie prawdziwej, twórczej rywalizacji przedstawiÙ jezuitom polskim generaÙ zakonu Ignacy
Visconti (1752). Wychodzc z faktu istnienia w przeszÙoïci monopolu szkóÙ jezuickich, wobec braku szkóÙ innych, który zmuszaÙ po prostu rodziców do oddawania synów do szkóÙ tego
zakonu, przedstawiÙ zmian¿ poÙoČenia przez powstanie szczególnie w XVIII wieku szkóÙ nowych, nie jezuickich, dzi¿ki czemu rodzice otrzymali juČ moČnoï° porównania i wyboru szkóÙ.
Jako wniosek z tych faktów wysnuwaÙ koniecznoï° utrzymania
wysokiego poziomu szkóÙ jezuickich, b¿dcego najlepszym sposobem konkurencji:
NaleČy si¿ wystrzega° czczych i zawiï° budzcych sporów, które
tylko szkod¿ przynosz, a zato walczy° wielkoïci pracy i wysiÙku... NaleČy si¿ stara°, by nasi nauczyciele byli nie tylko dobrymi, ale najlepszymi, lepszymi od innych. Gdy o tym b¿dziemy
wszyscy gÙ¿boko przekonani, nawet mimo naszego milczenia,
nasze gimnazja b¿d cieszy° si¿ uznaniem i frekwencj uczniów
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i wtedy nie b¿dziemy potrzebowali si¿ juČ obawia°, Čeby uczniowie przechodzili do innych nauczycieliȹ15.

WedÙug opinii króla StanisÙawa Augusta Poniatowskiego, opinii
doï° jednostronnej i niewtpliwie krzywdzcej pijarów, po wystpieniu ks. Konarskiego jezuici ockn¿li si¿
i naraz wprowadzili kardynalne zmiany w metodzie nauczania.
Pi¿kna Ùacina, historia, geografia, matematyka, wytworne krasomówstwo polskie, zaj¿Ùy w szkoÙach miejsce róČnych ïmiesznych wykÙadów, które przedtem sÙuČyÙy do obrzydzenia wychowaÚcom nauki na caÙe Čycie. Nie min¿Ùy dwa lata, gdy szkoÙy
jezuickie znacznie wyprzedziÙy szkoÙy pijarów, gdyČ ci ostatni
mieli wciČ jednego tylko Konarskiego, zaï jezuici w zaciszu
swoich klasztorów przechowywali wielu ludzi uczonych, którzy
studiujc w spokoju, ksztaÙcili swoje umysÙy i talenty wyČej niČ
staÙ sam Konarski. Zarówno Konarski, jak i jego wspóÙbracia, nie
pozbyli si¿ nigdy pewnego ubóstwa myïli oraz pÙaskoïci wyraČeÚ, stylu i obyczajów, która cechowaÙa ich osoby i pisma tak
wybitnie, Če po niej Ùatwo ich byÙo rozpozna°ȹ16.

Z innych zakonów na terenie Europy w dziedzinie szkolnictwa pracowali oratorianie, którzy organizowali swoje szkoÙy
w Italii, Hiszpanii, Portugalii i ich koloniach, a po 1611 roku
takČe we Francji. Rywalizowali oni skutecznie z jezuitami, bo
ich program byÙ bardziej narodowy i praktyczny, nie przykÙadali np. zbyt wielkiej wagi dla nauczania Ùaciny, dbali natomiast
o j¿zyk francuski i kultur¿ francusk. Obok dawnych zakonów
benedyktynów i dominikanów, którzy szkolnictwa publicznego w zasadzie nie prowadzili, pozostali jeszcze teatyni, zaÙoČeni w 1524 roku, pracujcy gÙównie w Italii, ale posiadajcy
takČe swoj szkoÙ¿ o wysokim poziomie ksztaÙcenia w Polsce.
Natomiast misjonarze lazaryïci, zaÙoČeni w 1625 roku, którzy
rozwin¿li swoj dziaÙalnoï° gÙównie we Francji, oraz ksi¿Ča komuniïci, zaÙoČeni w 1640 roku, którzy posiadali swoje placówki
gÙównie na W¿grzech, zajmowali si¿ w Polsce przede wszystkim
prowadzeniem seminariów duchownych i ksztaÙceniem kleru
15

TamČe.
Memoires du roi Stanislas Auguste Poniatowski, t. 2, Leningrad 1924,
s. 206-210; S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkóÙ jezuickich, dz. cyt., s. 471-472.
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diecezjalnego. Na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów
rywalizacja na polu szkolnictwa ïredniego ograniczaÙa si¿ prawie wyÙcznie do sporów mi¿dzy jezuitami i pijarami, a w zakresie szkolnictwa wyČszego – mi¿dzy jezuitami a Akademi
Krakowsk.

8. Zakony ČeÚskie
W Koïciele katolickim XVI wieku wystpiÙy dwie bardzo
wyraĊnie przeciwstawne tendencje w pojmowaniu miejsca i roli
ČeÚskich wspólnot zakonnych w Koïciele i spoÙeczeÚstwie. Jedna zdecydowanie nowatorska, cho° nawizywaÙa do tradycji
koÚca wieków ïrednich, prowadziÙa do zaangaČowania tychČe
wspólnot w czynny apostolat i sÙuČb¿ charytatywn w spoÙeczeÚstwie. Druga tendencja utoČsamiaÙa Čycie zakonne kobiet
z jak najdalej idcym oddzieleniem ich od ïwiata klauzur. Na
zwyci¿stwo tej drugiej koncepcji w XVI wieku zÙoČyÙo si¿ wiele
czynników, poczynajc od bardzo rozpowszechnionego w spoÙeczeÚstwie chrzeïcijaÚskim mniemania, Če kobiecie potrzebny
jest bdĊ mČ, bdĊ klasztor, nie przystoi jej natomiast prowadzenie jakiejkolwiek dziaÙalnoïci zewn¿trznej, zwÙaszcza o charakterze apostolskim. Nic wi¿c dziwnego, Če po Soborze Trydenckim jedyn drog, jak kroczy° mogÙy niewiasty, chcc odda°
si¿ Bogu w Čyciu zakonnym, byÙ przede wszystkim tradycyjny
model zakonów kontemplacyjnych ze ïlubami uroczystymi i ïcisÙ klauzur. Tak byÙo w caÙym ïwiecie katolickim i tak miaÙo
by° w Polsce. Sobór Trydencki, chcc przeprowadzi° gruntown reform¿ klasztorów, jeszcze bardziej zacieïniÙ Čycie niewiast
do murów klasztornych. Decyzja Soboru zmierzaÙa gÙównie do
przywrócenia pierwotnej karnoïci, gÙównie poprzez zacieïnienie klauzury oraz przywrócenie gorliwoïci niektórym, rozluĊnionym w okresie reformacji zakonom mniszym. Po Soborze
wi¿c wszystkie nieformalne grupy kobiece zobowizane zostaÙy do poddania si¿ klauzurze i przyj¿cia ïlubów uroczystych
bdĊ teČ powrócenia do Čycia ïwieckiego lub wstrzymania si¿
z rekrutacj nowych czÙonków. Taki los spotkaÙ nowo zaÙoČony
przez ïw. Franciszka Salezego (zm. 1622) zakon Nawiedzenia
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Najïwi¿tszej Maryi Panny, zwany wizytkami. WedÙug koncepcji
zaÙoČyciela siostry miaÙy zajmowa° si¿ chorymi i ubogimi, lecz
w 1618 roku, wbrew jego woli, zostaÙy zatwierdzone jako zakon kontemplacyjny o ïcisÙej klauzurze i tak pozostaÙo do dziï.
Zamkni¿cia w klauzurze unikn¿Ùy dopiero siostry miÙosierdzia
(szarytki), zaÙoČone przez ïw. Wincentego à Paulo (zm. 1660)
w 1633 roku w formie bractwa. Jako stowarzyszenie uzyskaÙy
zatwierdzenie papieskie dopiero w 1668 roku. Obok tradycyjnych zakonów i nowszych zgromadzeÚ ČeÚskich klauzurowych
rodziÙ si¿ wi¿c, cho° nie bez problemów i kÙopotów, nowy typ
zgromadzeÚ ČeÚskich poïwi¿cajcych si¿ szeroko rozumianemu apostolstwu i wychowaniu dziewczt. Na terenach Polski
jezuici mieli w XVI i XVII wieku znaczcy wpÙyw na powstanie
dwóch ČeÚskich zgromadzeÚ zakonnych, które poïwi¿ciÙy si¿
wychowaniu i nauczaniu dziewczt. ByÙy to siostry katarzynki
i prezentki.
Zgromadzenie katarzynek powoÙaÙa do Čycia Regina Protman, inspirowana aktywnoïci dydaktyczno-edukacyjn pierwszych jezuitów braniewskich, pod opiek których uczyli si¿
i dziaÙali w Sodalicji czÙonkowie jej rodziny. JuČ w XVI wieku
roztoczyÙa przede wszystkim opiek¿ nad chorymi, a nast¿pnie
nad dzie°mi i mÙodzieČ ČeÚsk, co uwieÚczyÙa zaÙoČeniem dla
niej szkoÙy w zaÙoČonym przez siebie konwencie braniewskim.
Intencj¿ wpajania miÙoïci i bojaĊni BoČej w mÙode serca ÙczyÙa
z udost¿pnianiem nauki czytania i pisania, niezb¿dnej równieČ
w rozwoju Čycia chrzeïcijaÚskiego. Regina dokonaÙa przeÙomu
w dotychczasowym systemie strukturalnym zakonów ČeÚskich.
StworzyÙa wspólnot¿ niewiast o nieznanym dotd profilu kontemplacyjno-apostolskim, ukierunkowanym na potrzeby ówczesnego ïwiata. W odróČnieniu od innych zakonów nie poddaÙa si¿ Čadnej z uznanych przez KoïcióÙ wielkich reguÙ, lecz
stworzyÙa wÙasne normy prawne (reguÙ¿), co naïladowa° b¿d
odtd inne nowo powstajce zgromadzenia zakonne. Praktyk¿
skÙadania ïlubów uroczystych, zobowizujcych mniszki do ïcisÙej klauzury i modlitwy brewiarzowej w chórze, zastpiÙa wprowadzeniem klauzury zwykÙej (biskupiej) i skÙadaniem profesji
ïlubów prostych. ZerwaÙa z praktyk podziaÙu sióstr na chóry.
W miejsce modlitwy brewiarzowej wprowadziÙa obowizek
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odmawiania koronki oraz godzin dnia o Najïwi¿tszej Maryi
Pannie lub Trójcy gwi¿tej. WprowadziÙa takČe nowy, centralnie kierowany system wÙadzy zakonnej, koordynujcej aktywnoï° charytatywno-dobroczynn i apostolsk zgromadzenia.
Regina, uznajc wag¿ modlitwy, Čycia wewn¿trznego, praktyk
pokutnych i norm ascezy, odrzucaÙa odosobnienie, samotnoï°
i obowizek ustawicznego milczenia jako elementy dystansujce posÙannictwo zakonnicy wobec ïwiata. Widzimy w tym
wiele podobieÚstw z miejscow Sodalicj uczniowsk, w której
panicze, synowie szlachty i magnaterii dawali miastu przykÙad
poboČnoïci, nauczania dzieci i piel¿gnowania chorych w szpitalach. W stosunkowo krótkim czasie, bo juČ w 1602 roku aprobaty
reguÙy dokonaÙa Stolica Apostolska, co w ówczesnej rzeczywistoïci prawnej naleČaÙo do wyjtków. Ale byÙo to zgromadzenie
o charakterze regionalnym, nie rzucajcym si¿ wówczas w oczy
dostojnikom koïcielnym w Rzymie. ByÙo jednak, w poj¿ciu przyszÙych pokoleÚ, uznaniem istnienia w Koïciele nowego typu zakonów ČeÚskich o charakterze kontemplacyjno-apostolskimȹ17.
Drugim zgromadzeniem o celach wychowawczych, a formowanym na wzorach jezuickich, byÙo póĊniejsze zgromadzenie
sióstr prezentek. Podstawowym celem, jaki nakreïliÙa sobie Zofia Czeska przy zakÙadaniu tego zgromadzenia, byÙa praca wychowawcza dziewczt. ChciaÙa, jak powiada Historia Domowa Instytutu, „osobliwy obmyïle° sposób edukacji panienek, nad ten,
który si¿ do tej pory po inszych klasztorach praktykowaÙ”. RównieČ w tym przypadku waČne byÙy przykÙady jezuickich konwiktów i Sodalicji MariaÚskich, pojawiajce si¿ w pierwszych zapisach dotyczcych tej instytucji. Czytamy tam: „Čycie w Domu
tym ma by° urzdzone na ksztaÙt konwiktów porzdnych”ȹ18.
I druga uwaga. Dla zrozumienia okolicznoïci powstania takiego
a nie innego charakteru Instytutu miaÙa wielkie znaczenie dziaÙalnoï° jezuickiego oïrodka braniewskiego. Wïród Sodalisów
braniewskich zaangaČowanych w powstanie zgromadzenia prezentek znajdujemy biskupa Marcina Szyszkowskiego, biskupa
17
B.G. gliwiÚska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Zgromadzenia Sióstr gwi¿tej
Katarzyny, Dziewicy i M¿czennicy (1571-1772), Olsztyn 1996, s. 17-84.
18
J. Bar, Najstarsze dokumenty Zgromadzenia Panien Prezentek, „Nasza PrzeszÙoï°” 1958, nr 7, s. 281.
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Piotra Gembickiego, ks. Erazma Kretkowskiego oraz jezuitów:
Jana Wielewickiego, PrzemysÙawa Rudnickiego i kilku innych.
Z Braniewem wiČe si¿ teČ historia sióstr katarzynek Reginy
Protman, które chronologicznie wyprzedziÙy powstanie Instytutu Zofii Czeskiej. PodobieÚstwo do szkóÙ i konwiktów jezuickich jest w tym zakresie oczywiste: zabezpieczenie w fundacj¿
zapewniajc samowystarczalnoï°, kuchnia, refektarz, szatnia,
wspólna sala, portiernia, infirmeria, sala szkolna, od 1631 roku
dom z ogrodem na BÙoniu (forma jezuickiej willi na wypoczynek). Dopiero w oparciu o baz¿ materialn moČna byÙo pomyïle°
o wewn¿trznej strukturze Instytutu, jego zadaniach i ïrodkach
do nich prowadzcych. I na tym etapie wzory zaczerpni¿to ze
sprawdzonych juČ instytucji jezuickich. Zadania wychowawcze
swojego zakÙadu okreïliÙa Zofia Czeska juČ w momencie tworzenia fundacji, a wi¿c w chwili zapisu kamienic:
AČeby te panny w bojaĊni BoČej i porzdku ČyÙy, Patres Societatis Iesu, wedÙug tego, jako im Pan Bóg do serca poda, porzdek
zabaw i °wiczenia duchownego i post¿pków opisa° im maj, wedÙug którego panowie prowizorowie przez biaÙogÙowy uczciwe,
one rzdzi° i sprawowa° b¿d.

Dopiero w XIX wieku na ziemiach polskich, szczególnie w Galicji, doszÙo do powstania wielu ČeÚskich zgromadzeÚ zakonnych, które za podstawowy swój cel uznaÙy wychowanie, a niekiedy równieČ ksztaÙcenie dziewczt. Wszystkie one opieraÙy si¿
na zasadach wczeïniejszych zgromadzeÚ ČeÚskich i m¿skich,
w tym jezuitów, uzupeÙniajc je wÙasn specyfik, wÙasnym charyzmatem. Tak np. sÙuČebniczki NMP zaj¿Ùy si¿ dziewcz¿tami
wiejskimi.

9. Salezjanie i michalici
Na koniec warto zwróci° jeszcze uwag¿ na dwa nowsze zgromadzenia m¿skie, które w Polsce odegraÙy na polu szkolnictwa
szczególn rol¿. Mowa o zgromadzeniu salezjanów oraz o wywodzcym si¿ z tego samego pnia zgromadzenia michalitów. ZaÙoČyciel salezjanów ïw. Jan Bosko (1815-1888) wypracowaÙ oryginalny
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system wychowania tzw. prewencyjnego. Fundamentami tego
systemu byÙy rozum, religia i miÙoï°. Rozumnoï° odnosiÙa si¿ nie
tylko do edukacji, ale takČe krytycznego osdu wÙasnego Čycia
i odnalezienia harmonii mi¿dzy czynem i myïl wychowanka.
Religijnoï° byÙa nie tylko zasadnicz motywacj, lecz takČe celem
wychowania (uksztaÙtowanie dojrzaÙego chrzeïcijanina). Natomiast miÙoï° stanowiÙa syntez¿ rozumu i religii; oznaczaÙa poszanowanie osoby wychowanka („wychowanie jest spraw serca”),
poznanie, rozumienie, Čyczliwoï° oraz dostrzeganie jego potrzeb.
Z normy miÙoïci wychowawczej wynikaÙa staÙa wspóÙpraca wychowawcy z wychowankiem, czyli staÙa asystencja, która stanowiÙa istot¿ wychowawczego systemu prewencyjnego. Ta asystencja
wychowawcy przez rozmowy indywidualne i kierownictwo duchowe miaÙa zapobiega° zÙu bdĊ je eliminowa° po ewentualnym
jego popeÙnieniu. PeÙniÙa wi¿c funkcje zapobiegawcze. Asystencja
dopeÙniaÙa zasad¿ miÙoïci bez stosowania przymusu, nadzoru,
kontroli czy kar. Wychowawca miaÙ obowizek wychowywania
w atmosferze miÙoïci wobec wychowanka, a takČe posiadania
takich zalet, jak zaufanie do mÙodzieČy, tolerancja, takt pedagogiczny, autorytet i religijnoï°. Wychowawca winien by°: „ojcem
i nauczycielem mÙodzieČy”. Swój system pedagogiczny ïw. Jana
Bosko czerpaÙ z dziaÙalnoïci oïwiatowej ïw. Karola Boromeusza, zasad¿ dobroci i cierpliwoïci w pracy wychowawczej z nauk
ïw. Franciszka Salezego, a trosk¿ o mÙodzieČ z postawy ïw. Filipa Nereusza. Nie bez znaczenia byÙa nauka innego zaÙoČyciela
zakonu tego samego okresu, ïw. Ignacego Loyoli. Zarysowane
tu ogólnie szkolnictwo salezjaÚskie, poszukujc nowych metod
wychowawczych, wszystkie te ubogacone elementy szkolnictwa
jezuickiego zastosowaÙo we wÙasnych oïrodkach. Jan Bosko realizowaÙ swoje cele w zakÙadanych przez siebie oratoriach, szkoÙach
niedzielnych, dziennych, wieczorowych, laboratoriach przyuczajcych do róČnych zawodów, kolegiach, konwiktach, oïrodkach
misyjnych, hospicjach. Jego pedagogiczne dzieÙo jest udoskonalane i wciČ kontynuowane przez salezjanów w postaci salezjaÚskiej metody wychowawczejȹ19.
19

Historia wychowania, t. 2: J. Draus, R. Terlecki, Wiek XIX i XX, Kraków 2005,
s. 63-64.

128

LѢёѤіј GџѧђяіђҞ

Pedagogika ignacjaÚska wyrosÙa na doïwiadczeniach osobistych zaÙoČyciela zakonu jezuitów ïw. Ignacego Loyoli, ale
uwzgl¿dniaÙa caÙy dorobek ïredniowiecza i renesansu. Tworzc
katolickie szkolnictwo ïrednie, ïw. Ignacy umiej¿tnie poÙczyÙ
katolickie wychowanie z nauczaniem w duchu klasycznym.
Wprowadzajc do szkolnictwa nowe ïrodki, jak popisy uczniów,
orkiestry muzyczne czy teatr szkolny, ubogacaÙ szkoÙ¿ w elementy estetyczne, a popierajc kongregacje szkolne, ubogacaÙ
j w elementy religijne i spoÙeczne. To wykraczanie poza sale
szkolne zostaÙo przyj¿te i zastosowane w szkoÙach innych zgromadzeÚ zakonnych, w tym pijarów, odróČniajc je wyraĊnie od
istniejcych w Polsce kolonii Akademii Krakowskiej. W koÚcu
zgromadzenia ČeÚskie, przyst¿pujc w XVII wieku do organizowania wychowania dziewczt, czerpaÙy wzorce z istniejcych juČ
szkóÙ katolickich, w tym z organizacji sodalicyjnych i jezuickich.
Elementy pedagogiki ignacjaÚskiej byÙy wi¿c cigle ubogacane
i doskonalone.
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PEDAGOGIA JEZUSA JAKO MODEL
DLA PEDAGOGII gW. IGNACEGO

Znamiennym rysem rzeczywistoïci jest prawda, Če wszystko, co Čyje pod firmamentem nieba, ma swoje ĊródÙo istnienia.
Okreïla ono pocztek, wypeÙnia treïci codziennoï° egzystencji,
ksztaÙtuje wewn¿trzne struktury i nadaje sens trwania na ziemi.
W takim horyzoncie rozumowania poznaje si¿ równieČ dzieje
czÙowieka: jego czyny, post¿powanie, pasje, wytwory, sposób
myïlenia, hierarchi¿ wartoïci czy wyznawany ïwiatopogld.
KaČdy ma swoje wÙasne ĊródÙo, które wzywa do poznania go,
umiÙowania i przeČywania Čycia w ïwietle jego blasku.
Ignacy Loyola – zaÙoČyciel Towarzystwa Jezusowego – naleČy do tych postaci, które dla rozwoju wÙasnego czÙowieczeÚstwa
zdecydowaÙy si¿ na wybór nieprzemijajcego ĊródÙa, czyli na
poznawanie Jezusa z Nazaretu i chodzenie Jego ïladami. Szczególnym wyróČnikiem takiej decyzji realizowanej przez Ignacego
po nawróceniu byÙo naïladowanie Mistrza w Jego sposobie towarzyszenia czÙowiekowi. O spotkaniach Jezusa z ludĊmi opowiadaj Ewangelie. Pedagogia Jezusa tak bardzo przenikn¿Ùa Čycie i dziaÙalnoï° Ignacego, Če staÙa si¿ dla niego modelem w jego
sposobie prowadzenia ludzi do Boga.
Celem tego opracowania nie jest ani spisanie kolejnej biografii
ïw. Ignacego, ani porównanie jego postaci z osob Jezusa. Nasze
poszukiwania przyjmuj inny kierunek. Podejmujemy si¿ próby
Pedagogika...9
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odczytania pedagogii tego wielkiego ïwi¿tego w kluczu jego miÙoïci do Boga i ludzi. Fascynacja t miÙoïci, wyraČajca si¿ w pedagogicznej postawie Jezusa okreïlanej jako b y c i e d l a d r u g i e g o, staÙa si¿ dla Ignacego nieustannie bijcym ĊródÙem w jego
relacjach z innymi. Chcc zrealizowa° tak sformuÙowany cel, naleČy rozpocz° od przemyïleÚ teoretycznych, które b¿d stanowi°
pewien fundament dla caÙoïci rozwaČaÚ. W pierwszej kolejnoïci
przedstawimy znaczenie poj¿cia pedagogia i model wychowania,
potem ukaČemy Ewangelie jako podstawowe ïwiadectwo pedagogii Jezusa Chrystusa, nast¿pnie w wybranych wydarzeniach z Čycia
ïw. Ignacego wskaČemy na charakterystyczne momenty, w których
wyraĊnie wida° zauroczenie si¿ osob Jezusa i zgod¿ na Jego prowadzenie. W kulminacyjnej fazie artykuÙu pokaČemy przenikanie
Jezusowej pedagogii do wychowawczej dziaÙalnoïci Ignacego.
Podstawowym terminem wyznaczajcym przewodni lini¿
tego opracowania jest pedagogia. W polskiej literaturze pedagogicznej funkcjonuj jednak dwa poj¿cia: pedagogika i pedagogia.
Aby unikn° nieïcisÙoïci terminologicznych odnoszcych si¿ do
przedmiotu naszych rozwaČaÚ, wyjaïnimy trzy kwestie: wspólny
ĊródÙosÙów obu terminów, zdefiniujemy poj¿cie pedagogia oraz
pokaČemy relacj¿, w jakiej poj¿cia te znajduj si¿ wzgl¿dem siebie.
Poj¿cia pedagogia i pedagogika posiadaj wspólny ĊródÙosÙów.
Nazwa pedagogika lub pedagogia pochodzi z j¿zyka greckiego
i oznacza czynnoï° wychowywania dzieci (gr. pais – chÙopiec,
dziecko; ago – prowadz¿). Etymologia ta jest waČna, poniewaČ
wskazuje, iČ pierwotnie pedagogika nie miaÙa charakteru naukiȹ1.

Literatura pedagogiczna marginalnie zajmuje si¿ definiowaniem poj¿cia pedagogia. Warto podkreïli°, Če do XIX wieku na
oznaczenie wychowania dzieci nie posÙugiwano si¿ okreïleniem
pedagogika, ale wyÙcznie terminem pedagogiaȹ2. S. Kunowski
definiuje pedagogi¿ jako
1

B. Suchodolski, Pedagogika, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W. PomykaÙo, Warszawa 1993, s. 535; por. J. Bricout, Pédagogie, w: Dictionnaire pratique des
connaissances religieuses, red. J. Bricout, Paris 1927, k. 423.
2
Por. B. Suchodolski, Pedagogika, dz. cyt., s. 535. W XIX wieku naukowy
charakter pedagogice nadaÙ niemiecki uczony Johann Friedrich Herbart, odrywajc j w ten sposób od filozofii.

Pedagogia Jezusa jako model dla pedagogii ïw. Ignacego

dzieÙo wychowywania,
wychowawczychȹ3.

zespóÙ

czynnoïci
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Jak twierdzi autor, terminem tym okreïla si¿ pedagogi¿ domow,
szkoln czy pedagogi¿ KoïcioÙa. Dlatego pytajc o pedagogi¿,
pytamy o jej fundament, czyli o obraz czÙowieka w jego peÙnym
znaczeniuȹ4. Spraw wi¿c pedagogii staje si¿ w praktyce pomoc
wychowankom w postaci towarzyszenia im na drodze rozwoju
ich czÙowieczeÚstwa. S. Palka definiuje z kolei pedagogi¿ jako
obiekt penetracji poznawczej zarówno pedagoga teoretycznie
zorientowanego, jak i pedagoga praktycznie zorientowanego,
przy czym tylko ten drugi ma intencj¿ sÙuČenia pedagogii i jej
formowaniaȹ5.

W zagadnienie relacji mi¿dzy pedagogi a pedagogik wprowadzaj B. Milerski i B. gliwerski, którzy okreïlaj pedagogik¿ jako
„teoretyczn i naukow refleksj¿ dotyczc praktyki edukacyjnej”ȹ6.
Podobne stanowisko zajmuje J.A. BeÜo, twierdzc, Če „pedagogia
jest pedagogik w praktyce Čyciowej”ȹ7. W takim samym kluczu rozumowania okreïla t¿ relacj¿ S. Kunowski, podkreïlajc, Če
pedagogika jest nauk, której przedmiot stanowi sprawa praktycznej pedagogii wszelkiego rodzaju (sztuki i techniki wychowania) czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, mÙodzieČy
oraz oddziaÙywania na rozwój ludzi dorosÙychȹ8.

Jak wynika z przedstawionych definicji, pedagogia ïciïle wiČe si¿
z praktyczn dziaÙalnoïci wychowawcy, w której nadrz¿dnym
celem jest troska i pomoc wychowankowi w rozwoju jego osoby.
Rol¿ sÙuČebn dla tak rozumianej pedagogii odgrywa pedagogika.
3

S. Kunowski, Podstawy wspóÙczesnej pedagogiki, Warszawa 2001, s. 26.
Por. J. van der Vloet, Obraz czÙowieka jako fundament pedagogii, w: Pedagogika
katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 37-57.
5
S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia, Kraków 1999, s. 21.
6
Pedagogia, w: Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. gliwerski, Warszawa 2000, s. 144.
7
J.A. BeÜo, Pedagogika, przekÙ. Z. Zalewski, J. glepowroÚski, Warszawa
1996, s. 8.
8
S. Kunowski, Podstawy wspóÙczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 26-27.
4
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Jeïli pedagogia ma prowadzi° do osigni¿cia celów i zadaÚ
wychowawczych, nieodzownym jest wypracowanie modelu wychowania. Sam termin model wywodzi si¿ od ÙaciÚskiego sÙowa modulus – miara, wzór. Etymologicznie wi¿c oznacza
on miar¿ i wzorzec do realizacji czegoï w róČnych dziedzinach
czy okreïlonych dziaÙaniachȹ9. Istotnym dookreïleniem sÙowa
model jest przymiotnik adekwatny, tzn. „zgodny z czymï, taki,
który dokÙadnie odpowiada czemuï”ȹ10. W wyniku wÙaïciwego
rozumienia znaczeÚ modelu i adekwatnoïci na uČytek naszego opracowania skonstruujemy wÙasn definicj¿ adekwatnego
modelu pedagogii. Wydaje si¿, Če moČe ona brzmie° nast¿pujco: adekwatny model pedagogii to oryginalny, w peÙni zgodny
z rzeczywistoïci, dokÙadnie odpowiadajcy celom i zadaniom
wychowawczym wzorzec do naïladowania. Jednoczeïnie jest
to przemyïlany i odpowiedzialny sposób dziaÙania wychowawcy na rzecz wychowanka, który sÙuČy procesowi wychowania
w toku wzajemnych interakcji. Istotn cech modelu wychowania jest moČliwoï° przybliČania si¿ do niego, ale nie moČe by°
mowy o jego kopiowaniu czy powielaniu. Tak wi¿c pedagogia
ïw. Ignacego, o któr pytamy w artykule, ma by° adekwatna do
modelu pedagogii Jezusa z Nazaretu. Dlatego nasze poszukiwania kierujemy w stron¿ Ewangelii.

1. Ewangelie jako podstawowe ïwiadectwo
pedagogii Jezusa Chrystusa
Cho° Ewangelie zawieraj przede wszystkim sens teologiczny, nie zmienia to faktu odkrycia w nich bardziej bogatej
i wieloaspektowej rzeczywistoïci. W takim horyzoncie myïlenia
9

Por. Model, w: Nowy sÙownik pedagogiczny, red. W. OkoÚ, Warszawa 2001,
s. 243; por. W. Kryszewski, Model, w: Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnowski, t. 17, Warszawa 2003, s. 552; por. Model, w: SÙownik terminów i poj¿° filozoficznych, red. A. Podsiad, Warszawa 2000, k. 522.
10
Adekwatny, w: Praktyczny sÙownik wspóÙczesnej polszczyzny, red. H. ZgóÙkowa, PoznaÚ 1999, s. 46; por. Adekwatny, w: SÙownik wyrazów obcych i zwrotów
obcoj¿zycznych, red. W. KopaliÚski, Warszawa 2000, s. 19.
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moČliwe staje si¿ odczytanie ziemskiej misji Jezusa jako pedagogii – sposobu prowadzenia ludzi – bez naruszenia integralnoïci
i gÙównych zaÙoČeÚ Biblii. Zdaniem E. Wajszczaka Ewangelie to
„dokument historyczny pewnej pedagogii”ȹ11. Potwierdzeniem
tych sÙów jest wypowiedĊ znajdujca si¿ w dokumencie katechetycznym Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. Czytamy w nim:
Na podstawie Jego sÙów, znaków i czynów w cigu krótkiego,
ale intensywnego Čycia uczniowie doïwiadczyli w sposób bezpoïredni podstawowych elementów pedagogii Jezusa, wskazujc je potem w Ewangeliachȹ12.

DziaÙalnoï° wychowawcza prowadzona przez osoby upowaČnia do nadawania im tytuÙu pedagoga. Ewangeliïci bezpoïrednio w swoich pismach nie stosuj wobec Jezusa tego okreïlenia.
Pojawia si¿ ono po raz pierwszy u Klemensa Aleksandryjskiego,
który w tryptyku pt. Pedagog tak wÙaïnie nazywa Chrystusaȹ13.
L. Rzodkiewicz, analizujc pisma tego pisarza z okresu patrystycznego, twierdzi, Če Klemens nie tylko nazywa Chrystusa pedagogiem, ale okreïla Go jako nauczyciela pedagogii. Dzieje si¿
tak dlatego, Če
pedagogia reprezentowana przez Chrystusa (...) jest wieczna,
niezmienna, jedna i ta sama oraz doskonaÙa. Spoczywa ona na
szlachetnej mdroïci pedagogicznej i na doskonaÙej osobowoïci
Pedagoga – Chrystusa (...). Pedagogia Jezusa Chrystusa pasuje
do wszystkich czasów, wszystkich ludów i krajówȹ14.

Pedagog prowadzcy dziaÙalnoï° wychowawcz ma swoich odbiorców, czyli wychowanków. Zdaniem K. Romaniuka
11

E. Wajszczak, Funkcje wychowawcze Chrystusa w Ewangeliach, „Collectanea
Theologica” 1970, nr 40, s. 62.
12
Kongregacja ds. DuchowieÚstwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, PoznaÚ 1998, nr 140.
13
NaleČy podkreïli°, Če Klemens Aleksandryjski przywizywaÙ wag¿
do nazywania Chrystusa pedagogiem. Tylko w pierwszej ksi¿dze tryptyku Pedagog okreïlenie to pojawia si¿ 72 razy (Por. Clément d’Alexandrie, Le pédagogue, przekÙ. M. Harl, Paris 1960).
14
L. Rzodkiewicz, Jezus Chrystus w kulturze antycznej. Stanowisko Klemensa
Aleksandryjskiego, Legnica 1999, s. 84.
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w pedagogii Jezusa byli nimi: apostoÙowie i uczniowie, rzesze
ludzi oraz faryzeusze i uczeni w Piïmieȹ15. Taka klasyfikacja
wskazuje na zróČnicowany sposób podejïcia Chrystusa do poszczególnych osób, wyraČajcy si¿ w sposobie mówienia, stawiania pytaÚ czy stosowania porównaÚ.
W pracach monograficznych przedstawiajcych sylwetk¿
sÙynnego pedagoga istotnym wymogiem staje si¿ równieČ okreïlenie miejsca i czasu wykonywania przez niego misji. O takie
kryterium pytamy takČe w pedagogii Jezusa. Jeïli chodzi o miejsca, wymienia si¿ ich kilkadziesit. Ograniczymy si¿ jedynie do
niektórych z nich: ïwitynia jerozolimska (por. Mt 26, 55); synagogi Čydowskie (por. Mt 12, 9); ulice (por. Rk 13, 26); miasta (por.
Rk 7, 11); ÙódĊ (por. Rk 8, 22); jezioro (por Mk 2, 13); ogród (por.
Mt 26, 36); góra (por. Mt 5, 1). Tak samo czas, jaki Jezus poïwi¿ca
na realizowanie swojej pedagogii, jest róČnorodny: szabat (por.
Mk l, 21); ïwi¿to Namiotów (por. J 7, 2); noc (por. J 3, 1); zmierzch
(por. J 6, 16); z nastaniem dnia (Rk 4, 42).
Jezus w swojej pedagogii nie byÙ ograniczony Čadn instytucj wychowawcz (szkoÙ, kolegium, seminarium) ani czasem
czy staÙ grup uczniów. Jak zaznacza J.P. Flores, „Jezus nauczaÙ
posÙugujc si¿ raczej zdarzeniami”ȹ16. Warto podkreïli°, Če pedagogia Mistrza z Nazaretu byÙa uwarunkowana Jego stylem Čycia. On byÙ w¿drownym Pedagogiem, czÙowiekiem w drodze,
nauczajcym caÙym swoim Čyciem. Dlatego gestów, sÙów i czynów (czyli pedagogii) Jezusa nie moČna oddziela° od Jego Čycia
i Osoby. W takim sensie Čycie Chrystusa odczytuje si¿ jako nieustanne dziaÙanie pedagogiczne, a Jego samego okreïla si¿ jako
najwspanialszego Nauczycielaȹ17.
Pedagogia Jezusa zapisana na kartach Ewangelii kierowana
byÙa do pojedynczego czÙowieka, bez wzgl¿du na jego pochodzenie, ïrodowisko, w jakim ČyÙ czy przekonania religijneȹ18. Jezus,
15

Por. K. Romaniuk, Jezus – katecheta, Marki 1999, s. 65-77.
J.P. Flores, Formacja uczniów, przekÙ. M. Bigiel, RódĊ 1992, s. 16.
17
Por. Jan PaweÙ II, Adhortacja Apostolska Catechesi Tradendae, w: Katecheza
po Soborze WatykaÚskim II w ïwietle dokumentów KoïcioÙa, red. W. Kubik, cz. II,
Warszawa 1985, s. 154.
18
Por. P. Mourlon Beernaert, Maria, Marta i inne. Wizerunki kobiet w Ewangelii, przekÙ. M. Krzeptowska, Kraków 1997, s. 268.
16
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chodzc od jednej miejscowoïci do drugiej, rozmawiaÙ z ludĊmi,
nauczaÙ ich i mieszkaÙ tam, gdzie Mu ofiarowano goïcin¿ȹ19. Cz¿sto jako pierwszy wychodziÙ do czÙowieka, szukaÙ go, tworzyÙ
z nim relacj¿, by go wysÙucha°, pocieszy°, umocni° na drodze
i udzieli° wskazówek na Čycie. Jezus spotykaÙ si¿ ze swoimi rozmówcami w miejscu ich zamieszkania, co umoČliwiaÙo Mu bezpoïredni kontakt z nimi i poznawanie warunków ich codziennego Čycia (np. spotkanie w domu celnika Zacheusza – Rk 19,
1-10). Ale ewangeliïci opisuj takČe wydarzenia, gdzie Jezus byÙ
poszukiwany przez ludzi. Warto przywoÙa° chociaČby Uzdrowienie tr¿dowatego: „A oto zbliČyÙ si¿ tr¿dowaty, upadÙ przed Nim
i prosiÙ Go” (Mt 8, 1); czy opowiadanie Setnik z Kafarnaum: „Skoro setnik posÙyszaÙ o Jezusie, wysÙaÙ do Niego starszyzn¿ Čydowsk z proïb, Čeby przyszedÙ i uzdrowiÙ mu sÙug¿” (Rk 7, 3).
Chcc wzorowa° si¿ na pedagogii Jezusa i wciela° j w swoj
prac¿ wychowawcz, naleČy zrobi° najpierw krok w kierunku
poznania osoby Mistrza z Nazaretu. W Čyciu ïw. Ignacego dokonaÙo si¿ to w kilku charakterystycznych wydarzeniach.

2. Ignacy Loyola w szkole swojego Mistrza
Pierwszym skojarzeniem, które nasuwa si¿ w zwizku ze
szkoÙ, jest definiowanie jej jako instytucji ksztaÙccej i wychowujcej dzieci i mÙodzieČ. WypeÙnia ona swoj misj¿ w przekazie
i systematyzacji wiedzy podawanej uczniom, w rozwijaniu zainteresowaÚ i umiej¿tnoïci wychowanków, uczeniu krytycznego
myïleniaȹ20. Nadrz¿dnym zadaniem szkoÙy jest stworzenie wychowankom optymalnych warunków umoČliwiajcych im rozwój wÙasnego czÙowieczeÚstwa. Wydaje si¿, Če jest to moČliwe
jedynie w relacji wychowawca – wychowanek. W naszym opracowaniu interesuje nas posta° ïw. Ignacego jako ucznia w szkole
Mistrza z Nazaretu. Pytamy wi¿c o takie wydarzenia z jego Čycia, w których wyraĊnie wida°, jak ten baskijski ČoÙnierz pozwala
19

Por. R. Guardini, Bóg daleki. Bóg bliski, PoznaÚ 1991, s. 196.
Por. J. SzczepaÚski, SzkoÙa w spoÙeczeÚstwie, w: Sztuka nauczania. SzkoÙa,
red. K. Konarzewski, Warszawa 1991, s. 57.
20

136

Bюџяюџю AёюњѐѧѦј

prowadzi° si¿ Chrystusowi. Dlatego poznaje Jezusaȹ21, fascynuje si¿ Jego pedagogi stosowan wobec niego oraz troszczy si¿
o blisk i zaČyÙ z Nim relacj¿.

Pocztek duchowej drogi na zamku w Loyoli
Ignacy wychowywany byÙ w wierze katolickiej, któr w tej
cz¿ïci Hiszpanii (prowincja Guipúzcoa) cechowaÙa wielka Čywotnoï°. Takim samym duchem odznaczaÙ si¿ dom Loyolówȹ22.
Ale Panu Bogu nie wystarczaÙa jedynie poboČnoï° Ignacego
i wypeÙnianie praktyk religijnych. ChodziÙo o przemian¿ serca
tego czÙowieka, tak by byÙo gotowe do pozostawienia wszystkiego na rzecz wyÙcznej sÙuČby Królowi niebios. Za pocztek
swojej pedagogii wobec Ignacego wybraÙ Bóg czas jego rekonwalescencji po przegranej bitwie pod Pampelun. Warto zwróci° tu
uwag¿ na dwie sprawy.
W pierwszej kolejnoïci chodzi o moment, kiedy stan zdrowia
Ignacego z powodu roztrzaskanej od kuli nogi pogarszaÙ si¿.
Lekarze nie dawali mu Čadnej nadziei na przeČycie, a najbliČsze otoczenie byÙo przygotowane na jego ïmier°. Jednak plany
Boga wobec tego nieugi¿tego rycerza byÙy inne: w chwili najwi¿kszego kryzysu choroby zostaÙ on uzdrowiony. W Opowieïci
pielgrzyma Ignacy wyznaje, Če powrót do zdrowia zawdzi¿cza
Ùasce od Pana za przyczyn ïw. Piotra ApostoÙa, do którego miaÙ
szczególne naboČeÚstwoȹ23. W obliczu ïmierci Bóg zatroszczyÙ si¿
o niego, nie pozwoliÙ mu umrze°, gdyČ w Jego zamiarach wychowawczych Ignacy miaÙ dokona° w Čyciu wiele jeszcze wspaniaÙych rzeczy.
Wychowawcza obecnoï° Boga w Čyciu Ignacego widoczna
jest takČe w innym wydarzeniu z tego okresu. Dla urozmaicenia
21
Ignacy w swoich pismach uČywa róČnych okreïleÚ Boga. Nazywa go
Ojcem, Panem, Jezusem. Dlatego mówic o pedagogii BoČej wobec niego, zamiennie stosujemy te okreïlenia.
22
Por. T. Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miÙoïci, Warszawa 2005,
s. 31.
23
Por. I. Loyola, Opowieï° pielgrzyma czyli autobiografia, w: Pisma wybrane,
przekÙ. M. Bednarz, S. Filipowicz, R. Skórka, t. 1, Kraków 1968, s. 178.
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dÙugich dni powrotu do peÙnego zdrowia i dla „zabicia” samotnoïci, Ignacy poszukiwaÙ dobrej lektury, najlepiej romansów rycerskich. W Opowieïci pielgrzyma zapisaÙ:
W tym domu nie byÙo jednak Čadnych takich ksiČek, które
zwykÙ byÙ czyta°. Dlatego dano mu ycie Chrystusa i ksi¿g¿ ywotów gwi¿tychȹ24.

Brak wymarzonych w danej chwili ksiČek to albo pech dla Ignacego, albo znak interwencji BoČej. Jego biografia nie pozostawia wtpliwoïci, Če owe „nieprzychylne okolicznoïci” wpisane
byÙy w wychowawcze dziaÙanie Boga. Te dwie pozycje zadecydowaÙy o jego dalszych losachȹ25. Czytanie przedÙoČonej lektury
wywoÙaÙo u Ignacego gÙ¿bok refleksj¿ nad wÙasnym post¿powaniem. OdczuwaÙ on pragnienie wyznaczenia swojemu Čyciu
nowego celu, jakim byÙo pozostawienie snów i marzeÚ o kontynuacji kariery ČoÙnierskiej dla dokonania wielkich rzeczy dla
chwaÙy i miÙoïci Boga. Dwie sprawy miaÙy odegra° w tej decyzji
szczególne znaczenie. Pierwsza to naïladowanie ïw. Franciszka
i ïw. Dominika w tym, co oni robili dla Mistrza z Nazaretu, druga to pielgrzymka do Jerozolimy w miejsca naznaczone obecnoïci Chrystusaȹ26.

Manresa – wychowywanie Ignacego do wewn¿trznej
wolnoïci
Pedagogia BoČa z okresu Manresy wydaje si¿ by° ukierunkowana na prowadzenie Ignacego do przyj¿cia Ùaski stania si¿
czÙowiekiem wolnym. Jedynie ktoï, kto posiada wewn¿trzn
wolnoï°, zdolny jest „zatraca° siebie” w sÙuČbie Bogu i ludziom.
Ignacy miaÙ to szcz¿ïcie, Če nauk¿ o wolnoïci przyswajaÙ w szkole
samego Mistrza. C. de Dalmases – jeden z biografów – ten okres
24

TamČe, s. 178-179.
Por. T. Oleniacz, W duchowej szkole ïw. Ignacego, Kraków 2005, s. 7.
26
A. Fossion, La vie d’Ignace de Loyola et la genèse de sa spiritualité, „Cahiers de
Lumen Vitae” 1990, nr 2, s. 11.
25
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jego Čycia nazywa wewn¿trzn przemian. Wyodr¿bnia w nim
trzy czasy: czas spokoju; czas zmagaÚ, wtpliwoïci i skrupuÙów
oraz czas wielkich oïwieceÚ BoČychȹ27.
W pierwszym okresie manreskiego doïwiadczenia Ignacy
troszczy si¿, aby jego dni wypeÙnione byÙy kilkugodzinn modlitw, niedzieln spowiedzi i cz¿st Komuni ïwi¿t. Poprzez
taki styl Čycia lepiej poznaje Jezusa i wchodzi z Nim w zaČyÙ
relacj¿. Owocem tych dni jest jego serce peÙne wewn¿trznego pokoju oraz wielka i niezmienna radoï°.
W drugim etapie Bóg prowadzi Ignacego w nowe doïwiadczenie: jego pogodny i spokojny czas przechodzi w okres przeČywania wielkich ciemnoïci. Ponadto narastaj w nim skrupuÙy,
z powodu których bardzo cierpi. Nie jest takČe wolny od myïli samobójczych. Ale w tej walce duchowej, cho° wyczerpany
i u kresu siÙ, Ignacy nie traci wÙaïciwej orientacji i nie buntuje
si¿ przeciwko Bogu. BÙaga Go jedynie o wyzwolenie. W Opowieïci pielgrzyma zapisaÙ: „UkaČ mi, Panie, gdzie mógÙbym znaleĊ°
lekarstwo! Cho°bym miaÙ biegn° za szczeni¿ciem, Čeby od niego otrzyma° pomoc, uczyniÙbym to”ȹ28. Wychowawcze dziaÙanie
Boga w tym okresie Čycia Ignacego moČna nazwa° pedagogi
pustyni. Pustynia sama w sobie nigdy nie jest celem, ale przejïciem w kierunku Ziemi Kanaan. Taki jej sens odczytujemy w historii Narodu Wybranegoȹ29 i taki sam dla naszych rozwaČaÚ.
W zmaganiach z mocami ciemnoïci Bóg przemienia Ignacego
w czÙowieka wolnego, który we wszystkich okolicznoïciach Čycia b¿dzie potrafiÙ iï° w stron¿ ïwiatÙa. Jako towarzysz jego pustynnych dróg doprowadza go Bóg do peÙnego poznania siebie,
co dokona si¿ w nast¿pnym etapie.
Trzeci okres manreskiej pedagogii BoČej najlepiej okreïla sam
Ignacy: „W tym czasie Bóg obchodziÙ si¿ z nim podobnie jak nauczyciel w szkole z dzieckiem i pouczaÙ go”ȹ30. Owe pouczanie
27
Por. C. de Dalmases, CzÙowiek, który widziaÙ wszystko. Ignacy Loyola – Čycie
i dzieÙo, Kraków 1989, s. 60-61.
28
I. Loyola, Opowieï° pielgrzyma czyli autobiografia, dz. cyt., s. 189.
29
Ten sam sens pustyni odczytujemy w w¿drówce Narodu Wybranego do
Ziemi Kanaan (por. J. Bagrowicz, S. Jankowski, „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie”
(Pwt 8, 5). Studia z pedagogii biblijnej, ToruÚ 2005, s. 56-60).
30
I. Loyola, Opowieï° pielgrzyma czyli autobiografia, dz. cyt., s. 191.

Pedagogia Jezusa jako model dla pedagogii ïw. Ignacego

139

dokonywaÙo si¿ w objawianiu mu tajemnic wiary, takich jak:
Trójca gwi¿ta, stworzenie ïwiata, Eucharystia czy czÙowieczeÚstwo Jezusa. Tak wi¿c maÙymi krokami Ignacy prowadzony jest
do caÙkowitej przemiany serca. DokonaÙa si¿ ona w przyj¿ciu
przez niego daru wielkiego oïwiecenia – magna illustratio nad
rzek Cardoner. Wizja ta byÙa bodaj najwaČniejszym etapem na
drodze jego duchowego rozwoju, czasem narodzin dla )wiczeÚ
duchownych i Towarzystwa Jezusowegoȹ31. Bóg doprowadziÙ Ignacego do stanu wewn¿trznej wolnoïci i otworzyÙ przed nim
nowy horyzont dziaÙania: prac¿ apostolsk dla zbawienia dusz.

Ignacy – czÙowiek dla innych
CaÙe Čycie ïw. Ignacego koncentrowaÙo si¿ wokóÙ osoby Jezusa Chrystusa. StaÙo si¿ tak dzi¿ki temu, Če wykazaÙ on wol¿
poddania si¿ pod wychowawcze dziaÙanie Boga. To BoČe prowadzenie zrodziÙo Ignacego do nowego Čycia i przyj¿cia za przykÙadem swojego Mistrza postawy b y c i a d l a i n n y c h.
Pierwszy krok w realizacji swych postanowieÚ po pobycie
w Manresie uczyniÙ Ignacy w kierunku Jerozolimy. Temu zamiarowi przyïwiecaÙ podwójny cel: odwiedzanie miejsc ïwi¿tych naznaczonych ziemskimi ïladami Jezusa i pomoc duszom.
Z opisów biograficznych wiemy, Če pierwszy cel zostaÙ zrealizowany. Ignacy otrzymaÙ w Jerozolimie Ùask¿ gÙ¿bszego poznania
Chrystusa, aby wi¿cej kocha° i sÙuČy°. Trudna natomiast sytuacja panujca w ówczesnej Ziemi gwi¿tej nie pozwoliÙa mu na
realizacj¿ drugiego celu – pomaganie ludziom na drodze ich wewn¿trznego rozwoju. Decyzj¿ powrotu do Europy przyjÙ jako
wol¿ BoČ.
Ignacy byÙ czÙowiekiem wielkiego zawierzenia Jezusowi
i nieukÙadania planów na przyszÙoï°. Jako wierny uczeÚ w szkole swojego Mistrza ch¿tnie poddawaÙ si¿ Jego wychowawczym
wpÙywom. Dlatego nieoczekiwany powrót z Jerozolimy nie
31
Por. W. Królikowski, )wiczenia duchowne ïw. Ignacego Loyoli szkoÙ wiernoïci, w: Wiernoï° dzisiaj. Powrót do korzeni, red. J. Augustyn, K. Osuch, Kraków
2007, s. 72-73.
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wywoÙaÙ u niego zniech¿cenia w pracy dla innych. ZastanawiaÙ
si¿ raczej nad tym, co teraz moČe uczyni° dla Jezusa, by pomaga° duszom. Jego zdaniem misja apostolska wymagaÙa dobrego
przygotowania, dlatego zdecydowaÙ si¿ na studia. Wïród oïrodków akademickich, które pami¿taj Ignacego jako studenta, s
uniwersytety w Barcelonie, Alkali, Salamance i ParyČu. Warto
zauwaČy°, Če ten czas byÙ praktykowaniem przez niego wiernoïci podejmowanym decyzjomȹ32.
W okresie studiów uniwersyteckich Pan Bóg przygotowywaÙ
Ignacego do sÙuČby innym. ChodziÙo o taki rodzaj pomocy ludziom, który obejmowaÙby szerokie kr¿gi spoÙeczne. Ignacy jest
przekonany, Če tak wielkiej misji nie moČna wykonywa° w pojedynk¿, samemu, ale jedynie w grupie przyjacióÙȹ33. Dlatego szuka
wïród mÙodzieČy studenckiej towarzyszy, którym b¿dzie przyïwiecaÙ ten sam cel. Po kilkunastu latach z maÙej wspólnoty zebranej wokóÙ Ignacego powstaje zakon. I wydaje si¿, Če nie mógÙ
on przyj° innej nazwy jak Towarzystwo Jezusowe. Za ni przemawia wielka miÙoï° do Jezusa, który staÙ si¿ dla zaÙoČyciela zakonu Przewodnikiem i Mistrzem.

3. Pedagogia Ignacego wzorowana na modelu
pedagogii Jezusa z Nazaretu
PoČdan rzecz jest, kiedy pedagogia nie opiera si¿ na abstrakcyjnych innowacjach i nie jest zawieszona w próČni, ale
posiada swój wzorzec, czyli model wychowania. Istniej przynajmniej dwa sposoby jego odkrywania: albo przez literatur¿
opisujc pedagogi¿ wielkich wychowawców na przestrzeni
wieków, albo w bezpoïrednim doïwiadczeniu zdobywanym
w szkole Mistrza. Wiadomo, Če Čadna lektura, nawet ta najlepsza, nie zastpi prawdziwego spotkania. PrzekonaÙ si¿ o tym
Ignacy, który w sposobie towarzyszenia ludziom wzorowaÙ si¿
na osobie Jezusa Wychowawcy i Jego pedagogii. W tej cz¿ïci
32
33

Por. T. Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miÙoïci, dz. cyt., s. 63.
Por. M. Bednarz, gw. Ignacy Loyola w moim Čyciu, Kraków 1993, s. 72.
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artykuÙu zaprezentujemy niektóre aspekty jego pedagogii. Prób
reprezentatywn naszego przedsi¿wzi¿cia b¿d dwie perykopy
ewangeliczne: „Bogaty mÙodzieniec” (Mt 19, 16-22) i „Niewiasta
cudzoÙoČna” (J 8, 1-11).

Pedagogia dialoguȹ34 szanujca wolnoï° czÙowieka
Podstawowym zaÙoČeniem pedagogii jest stworzenie relacji
pomi¿dzy wychowawc a wychowankiem opartej na zasadach
dialogu. Tylko taki rodzaj relacji daje moČliwoï° wychowywania do wolnoïci (ze strony wychowawcy) oraz przyj¿cia jej lub
odrzucenia (ze strony wychowanka). W takim kluczu rozumienia moČna odczyta° perykop¿ „Bogaty mÙodzieniec” z Ewangelii
ïw. Mateusza. Z pedagogicznego punktu widzenia przedstawia
ona towarzyszenie Jezusa mÙodemu czÙowiekowi, który przychodzi po rady i wskazówki na prowadzenie dobrego Čycia.
Pedagogia Jezusa w tym fragmencie Ewangelii ma posta°
dialogu. Pierwsze pytanie stawia mÙodzieniec: „Nauczycielu, co dobrego mam czyni°, aby otrzyma° Čycie wieczne” (Mt
19, 16). Pyta wi¿c o jakoï° Čycia, czyli o jego sens i wartoï°ȹ35.
Prowadzenie dobrego Čycia, czyli odkrywanie w sobie dobra
i wcielanie go w czyny jest gwarantem szcz¿ïliwej wiecznoïci
z Bogiem. MÙodzieniec nie otrzymuje odpowiedzi, a Jezus zadaje mu swoje pytanie: „Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden
tylko jest Dobry” (Mt 19, 17a). Treï° tych sÙów pokazuje, Če Chrystus nie skupia uwagi na swojej osobie, lecz myïlenie mÙodego
czÙowieka kieruje w stron¿ najwyČszej wartoïci i zarazem ĊródÙa wszelkiego dobra – Boga. J. Radermakers podkreïla, Če „Dobro nie jest abstrakcj dla ydów, ono charakteryzuje osob¿

34

Literatura na temat pedagogii i pedagogiki dialogu jest bardzo bogata.
Por. np. M. gnieČyÚski, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1998; J. Tarnowski,
Pedagogika dialogu, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio,
Stalowa Wola 1999, s. 69-77; U. Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakoïciowym, Kraków 2000.
35
Por. J. Guillet, L’ Évangile de Jésus – Christ selon quatre évangelistes, Paris
1976, s. 137-138.
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samego Boga”ȹ36. Bez odniesienia do Boga caÙy ïwiat wartoïci
stworzonych znajduje si¿ w próČni.
W rozmowie z mÙodzieÚcem Jezus wskazuje takČe na wartoï° Dekalogu, którego przestrzeganie warunkuje uczestnictwo
w Čyciu Boga: „A jeïli chcesz osign° Čycie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17b). OdpowiedĊ mÙodzieÚca jest jednoznaczna:
„PrzestrzegaÙem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”
(Mt, 19, 20). Budowanie wÙasnego Čycia na Dekalogu i wiernoïci Prawu to minimum, które nie satysfakcjonuje mÙodego czÙowieka. On chce czegoï wi¿cej, by nada° swojemu Čyciu ksztaÙt
pi¿kna.
WyróČniajc cech tego dialogu pedagogicznego jest to,
Če nie skÙada si¿ on jedynie z pytaÚ i odpowiedzi. Jezus w towarzyszeniu mÙodzieÚcowi idzie za jego pragnieniem zrobienia
czegoï wi¿cej i przekazuje mu propozycj¿ speÙnionego czÙowieczeÚstwa. WyraČaj to nast¿pujce sÙowa z perykopy: „Jeïli
chcesz by° doskonaÙy, idĊ, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a b¿dziesz miaÙ skarb w niebie. Potem przyjdĊ i chodĊ za
Mn” (Mt 19, 21). Propozycja Jezusa mówi o wolnoïci, do wolnoïci mÙodzieÚca si¿ zwraca, a jej realizacja stawia konkretne
wymagania:
– „Jeïli chcesz by° doskonaÙy, idĊ, sprzedaj, co posiadasz” – to
pozbycie si¿ wszystkiego, do czego jest si¿ przywizanymȹ37.
– „Jeïli chcesz by° doskonaÙy, rozdaj ubogim, a b¿dziesz miaÙ
skarb w niebie” – to zaproszenie do rozdania wszystkiego, co
stanowi wartoï° i z czym czÙowiek jest mocno zwizany. Co
wi¿cej, to wszystko naleČy odda° nie komuï bliskiemu, przyjacielowi, ale ubogiemu i biednemu.
– „Jeïli chcesz by° doskonaÙy, przyjdĊ i chodĊ za Mn” – to propozycja chodzenia za Jezusem, czyli przyj¿cie nowego stylu
Čycia, do którego wzywa Nauczyciel.
W pedagogii Jezusa, w koÚcowej fazie perykopy, widzimy
bogatego mÙodzieÚca, który nie potrafiÙ zaryzykowa° Čycia dla
Mistrza i odmówiÙ przyj¿cia Jego propozycji. Cho° Ewangelista
36

J. Radermakers, Au fil de l’évangile selon saint Matthieu, Bruxelles 1974,
s. 259.
37
Por. S. Rucarz, Wpatrzeni w Jezusa, Kraków 2001, s. 14.
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Mateusz nie napisaÙ dalszych dziejów tej pedagogii, moČna by°
raczej pewnym, Če Jezus przyjÙ „osobisty wybór” mÙodego czÙowieka. Na tym bowiem polega uszanowanie wolnoïci czÙowieka.
W pedagogii Ignacego wzorowanej na pedagogii swojego
Mistrza spotykamy równieČ elementy dialogu pedagogicznego
z ukierunkowaniem na poszanowanie ludzkiej wolnoïci. Przedstawimy to zagadnienie w kilku aspektach.
W towarzyszeniu czÙowiekowi, który chciaÙ wkroczy° na drog¿ wi¿kszej doskonaÙoïci, proponowaÙ Ignacy uporzdkowanie
wÙasnego Čycia, czyli wprowadzenie do swoich zamiarów, decyzji i czynów wewn¿trznego Ùadu. ChodziÙo o taki dobór ïrodków, które miaÙy sÙuČy° realizacji celu, do jakiego czÙowiek zostaÙ stworzony. W )wiczeniach duchownych cel ten sformuÙowany
jest jako „oddanie chwaÙy Bogu, mojemu Panu, i zbawienie mojej
duszy”ȹ38. Dla Ignacego Bóg jest dobrym Ojcem, który przekazuje
Čycie i jest ródÙem, w którym ma pocztek ludzkie istnienie.
Realizacj¿ celu czÙowieka Ignacy upatruje w uznaniu, przyj¿ciu
i ukochaniu Jezusa jako wartoïci absolutnej, wyzwalajcej i nadajcej sens ludzkiej egzystencjiȹ39. Dlatego osoba Mistrza z Nazaretu i tym samym sposób Jego prowadzenia stawiane s wychowankowi jako wzór do naïladowania. Wobec wartoïci, która
wzywa, trzeba przyj° postaw¿ magis – w i ¿ c e j, oznaczajc
trosk¿ o wi¿ksz sÙuČb¿ Bogu przez jak najwierniejsze pójïcie za
Chrystusemȹ40. Ten rodzaj propozycji w pedagogii Ignacego nikogo nie zniewalaÙ i nie zamykaÙ w sztywnych ramach ïlepego
posÙuszeÚstwa. Wychowankowi pozostawia on wolnoï° nawet
za cen¿ odrzucenia przez niego propozycji nowego stylu Čycia.
Pedagogia Ignacego posiada charakter indywidualnego prowadzenia, w której wskazane jest stosowanie zróČnicowanych
metod wychowawczych. Jak zaznacza T. Kotlewski

38

Por. I. Loyola, )wiczenia duchowne, Kraków 1999, s. 74.
Por. M. Bednarz, )wiczenia duchowne ïw. Ignacego Loyoli drog do dojrzaÙoïci,
w: Pisma wybrane, przekÙ. M. Bednarz, A. Bober, R. Skórka, t. 2, Kraków 1968,
s. 313.
40
Por. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, przekÙ. B. Steczek, Kraków 1989, s. 105.
39
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Ignacy nie wszystkich traktowaÙ jednakowo i zawsze dobieraÙ
wÙaïciwy sposób do konkretnej osoby. W sprawach z pozoru
identycznych, dla jednego miaÙ wiele ciepÙa i sÙodyczy, drugiemu zaï okazywaÙ wielk surowoï°ȹ41.

Troska o taki sposób towarzyszenia podyktowana byÙa dostosowywaniem przez Ignacego swoich kroków do kroków wychowanków, a nie na odwrót. Dlatego jego pomoc nie polegaÙa na
narzucaniu przemoc swoich racjiȹ42 i wÙasnego sposobu postrzegania rzeczywistoïci, ale na prowadzeniu dialogu z wychowankiem. W kontaktach z ludĊmi Ignacy odznaczaÙ si¿ wielkim taktem, dyskrecj, roztropnoïci oraz poszanowaniem osobowoïci
i wolnoïci czÙowieka. Taka postawa wypÙywaÙa z wyróČniajcej
tego czÙowieka dobroci, któr ch¿tnie dzieliÙ si¿ z innymi i do
której zach¿caÙ swoich towarzyszy. W jednym ze swoich listów
napisaÙ do nich:
Sposobem jest dČenie do osigni¿cia coraz wyČszego stopnia
cnoty i dobroci, poniewaČ w ten sposób staniecie si¿ zdolni uczyni° bliĊnich takimi ludĊmi, jakimi sami jesteïcieȹ43.

Pedagogia akceptacji czÙowieka jako osoby
W literaturze pedagogicznej wïród wielu okreïleÚ wychowania znajduje si¿ definicja autorstwa M. Robockiego. Jego zdaniem
wychowanie jest wspomaganiem wychowanków w samodzielnym kierowaniu przez nich wÙasnym rozwojem. W tym znaczeniu wychowywa° oznacza wyzwala°, dodawa° odwagi (...),
sprzyja° naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi (...), a takČe
przygotowywa° wychowanków do przyszÙego Čyciaȹ44.

41

T. Kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miÙoïci, dz. cyt., s. 114-115.
Por. L.G. da Cámara, Memoriale czyli diariusz o ïw. Ignacym Loyoli, przekÙ.
M. Bednarz, Kraków 1995, s. 104.
43
Ignacy Loyola, List o doskonaÙoïci i gorliwoïci apostolskiej, w: Pisma wybrane,
t. 1, dz. cyt., s. 500.
44
M. Robocki, Wartoïci tworzywem wychowania, w: Wychowanie chrzeïcijaÚskie
a kultura, red. M. Nowak, T. OČóg, Lublin 2000, s. 72.
42
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W tak rozumianym procesie wychowania nieodzown staje si¿
pedagogia peÙnej akceptacji czÙowieka jako osoby, uwzgl¿dniajca jej godnoï°, podmiotowoï° i szacunek.
Pedagogia akceptacji czÙowieka jako osoby bardzo wyraĊnie
wpisuje si¿ w pedagogi¿ Jezusa. Za przykÙad posÙuČy perykopa
„Niewiasta cudzoÙoČna” z Ewangelii ïw. Jana. Ten fragment, jak
zaznacza belgijski biblista, to „jeden z najpi¿kniejszych dialogów ewangelicznych, pomi¿dzy dwojgiem ludzi skazanych na
ïmier°: kobieta w chwili obecnej, Jezus w godzinie swej m¿ki”ȹ45.
Istot¿ tak rozumianej pedagogii moČna streïci° w zdaniu: „Spojrzenie Jezusa, które nie pot¿pia”. Odnosi si¿ ona zarówno do
uczonych w Piïmie i faryzeuszy, jak i do kobiety cudzoÙoČnej.
Postawa akceptacji przez Jezusa czÙowieka jako osoby widoczna jest w tej perykopie juČ w momencie, kiedy „uczeni
w Piïmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobiet¿, któr
pochwycono na cudzoÙóstwie” (J 8, 3). Staj przed Nauczycielem ludzie „czyïci”, „bez skazy”, skrupulatnie przestrzegajcy
prawa Tory oraz kobieta splamiona grzechem zasÙugujcym na
ukamienowanie. Jezusowe spojrzenie na tych ludzi nie dzieli
ich na dobrych i zÙych, na prawych i tych, którzy musz ponieï°
sprawiedliw kar¿. On patrzy na serce, w którym jest miejsce na
godnoï° i podmiotowe traktowanie. Taki obraz czÙowieka stawaÙ
si¿ dla Mistrza z Nazaretu solidnym fundamentem, na którym
budowaÙ swoj pedagogi¿.
Postawa akceptacji wychowanka zaleČy w duČej mierze takČe
od umiej¿tnoïci sÙuchania wychowawcy. Chodzi o to, aby wychowanek miaÙ moČliwoï° wypowiedzenia si¿, a tym samym bycia przyj¿tym ze swoimi jasnymi i ciemnymi stronami Čycia. Jezus osignÙ t¿ umiej¿tnoï° w stopniu doskonaÙym. W pierwszej
kolejnoïci wykorzystaÙ j wobec grupy uczonych w Piïmie i faryzeuszy, którzy mieli moČliwoï° wypowiedzenia si¿ przed Nauczycielem. Obrazuje to nast¿pujcy werset Ewangelii: „W Prawie MojČesz nakazaÙ nam takie kamienowa°. A Ty co mówisz?”
(J 8, 5). Wobec postawy tych ludzi, którzy za grzeszny czyn przekreïlaj kobiet¿ jako osob¿ i oïmieszaj j wobec innych, Jezus
45

P. Mourlon Beernaert, Maria, Marta i inne. Wizerunki kobiet w Ewangelii, dz.
cyt., s. 116.
Pedagogika...10
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milczy i nie daje odpowiedzi. On wie, Če myïlenie, gdzie istnieje
spÙycona wizja czÙowieka, jest niewÙaïciwe i krzywdzce. Wie,
Če w spojrzeniu na drugiego brakuje im postawy miÙoïci, która
umie odróČni° osob¿ od jej czynu. Dlatego nie krytykuje tych ludzi, nie wytyka palcem ich grzesznoïci i nie gÙosi im umoralniajcego kazania. Czeka jedynie na odpowiedni moment, w którym moČliwe b¿dzie zaproponowanie im wgldu we wÙasne
serce: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni
kamieÚ” (J 8, 7b). Ale Čaden z nich nie byÙ zdolny przyj° prawdy o sobie. Ewangelista ujÙ to w sÙowach: „Kiedy to usÙyszeli,
wszyscy jeden po drugim zacz¿li odchodzi° poczynajc od starszych” (J 8, 9).
NajpeÙniejszy wyraz akceptacji czÙowieka jako osoby wyraziÙ Jezus w swojej postawie wobec niewiasty cudzoÙoČnej. MiaÙo to miejsce w momencie, kiedy pozostaÙ tylko On i kobieta
(por. J 8, 9). Chrystus o nic j nie pytaÙ i nie kazaÙ sobie niczego wyjaïnia°. Nie pochwalaÙ czynu, ale i nie ganiÙ. ByÙ obecny,
milczaÙ i wsÙuchiwaÙ si¿ w jej poranione serce skazane przez
uczonych w Piïmie i faryzeuszy na ukamienowanie. Przyj¿cie
przez Jezusa kobiety z caÙ jej bied i grzesznym Čyciem byÙo
koniecznym warunkiem otwarcia przed ni horyzontów prowadzenia nowego Čycia. Chodzi o Čycie, w którym przeszÙoï°
przestaje istnie°, bo jej czarne strony wymazuje Jezusowe przebaczenie: „I Ja ciebie nie pot¿piam” (J 8, 11a). Ten gest miÙoïci nabiera ksztaÙtów w zaproszeniu skierowanym do kobiety:
„IdĊ, a od tej chwili juČ nie grzesz” (J 8, 11b). Ocalone Čycie,
otwarta droga i zadanie do speÙnienia – to dar, jaki kobieta
przyj¿Ùa od Mistrza z Nazaretu.
Akceptacja czÙowieka jako osoby jest bardzo widoczna równieČ w pedagogii Ignacego. Jej pierwsze oznaki znajduj si¿
w jego kontaktach z ludĊmi. Ale nie chodzi o kontakt zewn¿trzny, ale o taki, w którym mówi si¿, Če Ignacy ma duČe wyczucie
czÙowieka, rozumie go i wie, co si¿ w nim dzieje. Wielu ludzi
przychodziÙo do niego porozmawia°, zasi¿gn° rady, a niektórzy prosili o towarzyszenie na drodze do Boga. Cho° ludzie ci
wywodzili si¿ z róČnych kr¿gów spoÙecznych, to kaČdy z nich
otrzymywaÙ stosown dla siebie pomoc. M. Bednarz podkreïla jeszcze, Če „w sercu Ignacego mieli wielkie wzgl¿dy ludzie
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smutni, przygn¿bieni i kuszeni do zniech¿cenia. Mogli oni zawsze ïmiaÙo liczy° na jego pomocn miÙoï°”ȹ46.
Akceptacja wychowanka zaleČy w znacznej mierze od obrazu
czÙowieka, jaki pedagog nosi w sercu. Towarzyszenie Ignacego
zasadza si¿ na biblijnej koncepcji, gdzie czÙowiek stworzony jest
na obraz i podobieÚstwo BoČe (por. Rdz 1, 26). Dlatego w spotkaniach z ludĊmi postrzegaÙ on czÙowieka jako umiÙowane dziecko BoČe odkupione zbawcz krwi Chrystusa na krzyČu. Taki
fundament okreïla jego postaw¿ jako bycie dla innych. Oto kilka
jej aspektów.
WyróČniajc cech Ignacego jako pedagoga jest to, Če zawsze
mówiÙ dobrze o wszystkich. Jak zauwaČa M. Bednarz, „z ust, jak
i spod pióra Ignacego nigdy nie wymkn¿Ùo si¿ sÙowo obelČywe
czy uwÙaczajce komukolwiek”ȹ47. On wiedziaÙ, Če czÙowiek ze
swej natury jest dobry, dČy do dobra, cho° czasami wybiera
drog¿ na skróty i w konsekwencji gubi si¿ na niej. Co wi¿cej,
Ignacy „szukaÙ tego, co mogÙo by° godne pochwaÙy u tych, których si¿ nie lubiÙo i z których byÙo si¿ niezadowolonym (...)”ȹ48.
UczyÙ w ten sposób swoich duchowych synów szacunku i miÙoïci wzgl¿dem wszystkich ludzi.
Charakterystycznym rysem pedagogii Ignacego byÙa jego otwartoï° na ludzi. Jej subtelna posta° wyraČaÙa si¿ w braku podejrzliwoïci popeÙniania przez nich zÙych czynów. Ignacy doskonale znaÙ natur¿ ludzk i wiedziaÙ, Če potrafi ona Ùatwo podda°
si¿ pod zgubne wpÙywy szatana. Dlatego, przyjmujc czÙowieka
z „pogmatwanym Čyciorysem”, szukaÙ w nim cho°by jednego
promienia dobra. Taka postawa wypÙywaÙa z jego wiary w czÙowieka, z tego, Če jest on zdolny przy pomocy towarzysza drogi
zmieni° swoje post¿powanie. Ponadto nigdy nie przekreïlaÙa
ona osoby, szczególnie tej, która dopuïciÙa si¿ zÙego czynu, ale
dawaÙa jej szans¿ pozostawienia swojej przeszÙoïci i przyj¿cia
nowego stylu Čycia. Nie oznacza to, Če Ignacy byÙ wobec swoich
wychowanków pobÙaČliwym pedagogiem. PotrafiÙ nazwa° rzeczy po imieniu i oddzieli° zÙy czyn od dobrego, a takČe skarci°
46

M. Bednarz, ycie ïw. Ignacego Loyoli, w: Pisma wybrane, t. 1, dz. cyt., s. 145.
TenČe, Duch ïw. Ignacego Loyoli. Aspekty duchowoïci ignacjaÚskiej, w: Pisma
wybrane, t. 2, dz. cyt., s. 492.
48
L.G. da Cámara, Memoriale czyli diariusz o ïw. Ignacym Loyoli, dz. cyt., s. 93.
47
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i udzieli° nagany. CzyniÙ to jednak zawsze ze wzgl¿du na dobro
czÙowieka.
Jak zaznaczyliïmy wczeïniej, waČn rol¿ w procesie akceptacji wychowanka odgrywa umiej¿tnoï° sÙuchania, któr powinien
posiada° pedagog. W pedagogii Ignacego taka postawa zajmowaÙa szczególne miejsce: sam potrafiÙ sÙucha° i uczyÙ tego swoich
towarzyszy. ZalecaÙ im przede wszystkim
duČo sÙucha°, a maÙo i ogl¿dnie mówi°. Pozwoli° si¿ ludziom
wypowiedzie°, a tym samym zyskiwa° na poznaniu spraw, osób
i na czasie do namysÙu. Po wysÙuchaniu wszystkiego i po refleksji dawa° odpowiedĊ jasn i zwi¿zÙ, najlepiej dla przejrzystoïci
w kilku punktachȹ49.

Umiej¿tnoï° sÙuchania i krótki komentarz Ignacego miaÙy na
celu doprowadzenie wychowanka do wycigania z rozmowy
wniosków i stosowania ich w Čyciu.
Pedagogia Ignacego przenikni¿ta byÙa miÙoïci do ludzi.
Chodzi o miÙoï° wielk i roztropn, niezachÙann i niekr¿pujc niczyjej wolnoïci, a tym samym peÙn szacunku i Čyczliwoïci
wobec kaČdego czÙowieka. UmiÙowany przez Boga i uczcy si¿
tej miÙoïci od swojego Pana umiaÙ Ignacy przenosi° j na relacje
z innymi. StaÙa si¿ ona jego powoÙaniem i programem w pracy
wychowawczej. Miar miÙoïci uczyniÙ pomoc ludziom, towarzyszenie im na drodze realizacji wÙasnego czÙowieczeÚstwa.

ZakoÚczenie
Pedagogia Ignacego wzorowana na wychowawczej dziaÙalnoïci Jezusa z Nazaretu jest prób ukazania procesu wychowania
rozumianego jako spotkanie mistrza i ucznia. Dla Ignacego osoba Chrystusa stanowiÙa wezwanie do fascynacji Jego sposobem
towarzyszenia czÙowiekowi i naïladowania go w swojej pracy
dla zbawienia dusz. DokonywaÙo si¿ to w nieustannym poznawaniu Jezusa i bliskiej z Nim zaČyÙoïci. On zawsze pocigaÙ
49

M. Bednarz, Duch ïw. Ignacego Loyoli. Aspekty duchowoïci ignacjaÚskiej, dz.
cyt., s. 496.
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Ignacego do magis w kierunku prawdy, dobra i pi¿kna, a najlepszym sprawdzianem tej relacji byÙo wcielanie wartoïci przekazywanych przez Mistrza w praktyk¿.
Model wychowania zaproponowany przez Ignacego swoim
wspóÙbraciom, a takČe innym ludziom, realizowany jest po dzieÚ
dzisiejszy. Ma on miejsce w szkolnictwie jezuickim, domach rekolekcyjnych czy w indywidualnym towarzyszeniu.
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JEZUICKIE MAGIS NA PRZYKRADZIE YCIA
OJCA MATTEO RICCIEGO SJ (1552-1610)

1. Poj¿cie magis
W pedagogii ignacjaÚskiej wïród wielu charakteryzujcych j
terminów na pierwszy plan wysuwa si¿ poj¿cie: magis. Okreïlenie to, majce swe ĊródÙo w doïwiadczeniach duchowych
ïw. Ignacego Loyoli, nie tylko charakteryzuje szeroko pojmowan pedagogi¿ realizowan przez jezuitów, ale równieČ stanowi podstawow zasad¿ dziaÙania zakonu w innych dziedzinach Čycia (np. dziaÙalnoï° misyjna i naukowa, praca na rzecz
ubogich).
Rang¿ tego terminu podkreïla fakt, Če wyrasta bezpoïrednio z jezuickiej – w zasadzie ignacjaÚskiej – duchowoïci, a jego
obecnoï° w myïli i praxis Towarzystwa Jezusowego ma mocno
ugruntowan i dÙug tradycj¿. W artykule, po krótkim wyjaïnieniu znaczenia tego poj¿cia, ukazana zostanie jego obecnoï° tak
w Čyciu Matteo Ricciego, jednego z wybitnych czÙonków zakonu, jak i w dzieÙach, które on realizowaÙ.
SÙowo magis pochodzi z j¿zyka ÙaciÚskiego i znaczy wi¿cej,
bardziej. W tym drugim rozumieniu odnajdujemy je w )wiczeniach duchownych, których podstawy zostaÙy opracowane przez
ïw. Ignacego z Loyoli (1491-1556) podczas jego pobytu w pustelni w Manresie w roku 1523. Wyst¿puje ono w cz¿ïci wst¿pnej
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)wiczeÚ zatytuÙowanej Zasada i fundament, a w oryginale, po kastylijsku, brzmi más. Czytamy tam co nast¿puje:
El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios
nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima; y las otras cosas
sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que
le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. De donde
se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas, quanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto para ello le
impiden. Por lo qual es menester hacernos indiferentes a todas
las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de
nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; en tal manera, que
no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por
consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo
lo que más nos conduce para el fin que somos criadosȹ1.
[CzÙowiek zostaÙ stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbiÙ,
okazywaÙ Mu czeï° i sÙuČyÙ Mu – i dzi¿ki temu zbawiÙ dusz¿
swoj. Inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zostaÙy dla
czÙowieka i po to, by mu sÙuČy° pomoc w zmierzaniu do celu,
dla którego zostaÙ stworzony. Wynika z tego, Če czÙowiek powinien ich w takim stopniu uČywa°, w jakim go wspomagaj [w
zmierzaniu] do jego celu, a w takim stopniu powinien si¿ ich
pozbywa°, w jakim mu [w dČeniu] do celu przeszkadzaj. ToteČ
musimy si¿ stawa° oboj¿tnymi wobec wszystkich rzeczy stworzonych, jeČeli to zostaÙo pozostawione caÙkowicie swobodnej
decyzji naszej wolnej woli, a nie zostaÙo zakazane. Tak wi¿c chodzi o to, byïmy ze swojej strony nie pragn¿li bardziej zdrowia
niČ choroby, bogactwa niČ ubóstwa, szacunku niČ pogardy, Čycia dÙugiego niČ krótkiego; i – co za tym idzie – byïmy spoïród
wszystkich pozostaÙych rzeczy pragn¿li tylko tego i to tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostaliïmy
stworzeni]ȹ2.

W przytoczonej powyČej w caÙoïci Zasadzie i fundamencie interesujce nas sÙowo wyst¿puje w znaczeniu „bardziej”. Pozostaje ono w ïcisÙym zwizku z celem Čycia czÙowieka, którym
dla ïw. Ignacego jest Bóg i osigni¿cie zbawienia. Otaczajcy
ïwiat moČe czÙowiekowi pomóc w realizacji jego ziemskiej misji, o ile b¿dzie zawsze wybieraÙ rzeczy, które go b a r d z i e j
1

I. de Loyola, Ejercicios espirituales. Texto autografo. JHS, http://www.jesuitas.
org.co/Documentos/ee.html, 30.07.2009.
2
I. Loyola, )wiczenia duchowne, tÙum. J. OČóg, Kraków 1998, s. 21-22.
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prowadz do ostatecznego celu. Ignacy nie domaga si¿, jak widzimy, ucieczki od ïwiata; pozostawanie w ïwiecie, zaangaČowanie w jego sprawy, wreszcie coraz to lepsze poznawanie go
ma sÙuČy° realizacji planu zbawienia. Ten ignacjaÚski optymizm,
tak cz¿sto wyszydzany przez przeciwników jezuitów, m.in.
Woltera, stanowiÙ (i nadal stanowi) dla wielu czÙonków Towarzystwa punkt wyjïcia dla ich zaangaČowania w Čycie naukowe,
spoÙeczne czy polityczne. Jak zauwaČa wytrawny badacz duchowoïci ignacjaÚskiej Fernando Martín Herráez, poj¿cie magis
jest równieČ silnie obecne w Drugim Tygodniu )wiczeÚ, w tzw.
„Wezwaniu Króla”, gdzie pojawia si¿ deklaracja lepszej sÙuČby Bogu i dziaÙaÚ ku Jego w i ¿ k s z e j (podkreïl. P.R.) chwaleȹ3.
Idea magis jest nierozerwalnie zwizana z dwiema innymi koncepcjami obecnymi w duchowoïci ignacjaÚskiej: dziaÙaniem ad
maiorem Dei gloriam (na wi¿ksz chwaÙ¿ Boga) i odnajdywaniem
Boga we wszystkich rzeczach. Jak skrupulatnie wyliczyÙ Avery
Dulles w zredagowanych przez Ignacego Konstytucjach, pierwszy ze zwrotów w dosÙownym brzmieniu lub bardziej czy teČ
mniej zmienionej formie pojawia si¿ aČ 376 razy. I – jak zauwaČa zmarÙy niedawno kardynaÙ-jezuita – na szczególn uwag¿
zasÙuguje tu sÙowo maiorem (wi¿ksz). Oznacza ono pragnienie
przekraczania celów, które stawiamy sobie w naszym dziaÙaniu,
wskazuje na poszukiwanie magisȹ4. Z kolei „odnajdywanie Boga
we wszystkich rzeczach” ma takČe swe ĊródÙa w )wiczeniach duchownych. GÙównym celem )wiczeÚ jest wÙaïnie umoČliwienie
rekolektantowi odnalezienie Stwórcy w otaczajcym go ïwiecie.
Bóg obecny w )wiczeniach nie jest wykoncypowanym Bogiem-Ide, ale Bogiem doïwiadczanym zmysÙowo, wr¿cz namacalnymȹ5. )wiczenia utrwalaj w adepcie przekonanie, Če Bóg jest
„trwale zanurzony w ludzk histori¿, Če ten Čywy, peÙen energii
i zaangaČowany Stwórca nie jest oboj¿tny na Čyciowe zmagania
ludzkoïci”ȹ6. Magis oznacza takČe peÙny, harmonijny i ïwiadomy
3

Por. F. Martín Herráez, Ejercicios espirituales. Una pedagogía siempre actual,
Madrid 1997, s. 88.
4
Por. A. Dulles, Church and Society. The Laurence J. McGinley Lectures,
1988-2007, New York 2008, s. 498.
5
Por. D. Letson, M. Higgins, The Jesuit Mystique, Toronto 1995, s. 74.
6
TamČe, s. 75.
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rozwój kaČdego czÙowieka, dzi¿ki któremu talenty, zdolnoïci,
a takČe praca wykorzystywane s na „wi¿ksz chwaÙ¿ Boga”.
Autorzy dokumentu Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania pisz wr¿cz, Če wÙaïnie w tak rozumianym rozwoju jednostki
zawiera si¿ wÙaïciwy s e n s (podkreïl. P.R.) tego sÙowa:
„Wi¿cej” nie oznacza porównania z innymi ani mierzenia post¿pu wedÙug pewnego absolutnego poziomu. Chodzi raczej o moČliwie najpeÙniejszy rozwój pojedynczej osoby na kaČdym etapie
jej Čycia, wraz z gotowoïci kontynuowania rozwoju przez caÙe
Čycie oraz motywacj¿ spoČytkowania rozwijanych darów dla
dobra innychȹ7.

2. Realizacje idei magis
W ponad czterechsetletniej historii zakonu jezuitów moČna
by wymienia° wiele postaci, którzy ide¿ magis, rozumian jako
rozwój wÙasnej osoby, potraktowaÙy bardzo powaČnie, i to zarówno jako rozwój w aspekcie duchowym – wystarczy wspomnie° o 50 jezuickich ïwi¿tych i 147 bÙogosÙawionych – jak
i w aspekcie naukowym, artystycznym, spoÙecznym, a nawet
politycznym. Do rozwoju talentów i zdolnoïci czÙonków zakonu przyczyniaÙ si¿ doskonale zorganizowany system ksztaÙcenia wyst¿pujcy w szkoÙach jezuickich. OdwoÙywaÙ si¿ on m.in.
do studenckich doïwiadczeÚ zaÙoČyciela zakonu, wyniesionych
z paryskiego Kolegium Montaigu, których kwintesencj staÙo
si¿ promowanie sposobu ksztaÙcenia zwanego modus parisiensis.
FormuÙa ta obejmowaÙa m.in. dwa niezwykle waČne zaÙoČenia
porzdkujce proces edukacji: system klasowo-lekcyjny oraz
promocj¿ uczniów do wyČszej klasy po zaliczeniu przez nich
stosownej partii materiaÙu. Trzeba wiedzie°, Če w zdecydowanej
wi¿kszoïci ówczesnych szkóÙ procedury te nie stanowiÙy reguÙyȹ8. Jezuicka pedagogia byÙa wi¿c wypadkow modus parisiensis,
7
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, tÙum. B. Steczek, Kraków
1989, s. 27.
8
Por. G. Codina, The “Modus Parisiensis”, w: The Jesuit “Ratio Studiorum”.
th
400 Anniversary Perspectives, red. V.J. Duminuco, New York 2000, s. 28-49.
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tradycyjnego scholastycznego nauczania (z zachowanym podziaÙem na trivium i quadrivium) oraz duchowoïci ignacjaÚskiej,
obecnej tak w )wiczeniach duchownych, jak i w spisanych przez
Ignacego Konstytucjach zakonu, a zwÙaszcza ich „Czwartej Cz¿ïci”, poïwi¿conej ksztaÙceniu przyszÙych zakonnikówȹ9. Edukacja w jezuickich kolegiach, przez kilka stuleci, bez wzgl¿du
na poÙoČenie geograficzne szkoÙy, opieraÙa si¿ na jednym dokumencie Ratio Studiorum opublikowanym w roku 1599. Jego geneza jest jednak o kilkadziesit lat wczeïniejsza. W roku 1551
zaÙoČone zostaÙo Kolegium Rzymskie (Collegio Romano; dzisiejszy Uniwersytet GregoriaÚski w Rzymie). Zbiór zasad odnoïnie nauczania i wychowania obowizujcy w tej szkole staÙ si¿
w roku 1564 – zgodnie z decyzj ówczesnego generaÙa zakonu
Franciszka Borgiasza – podstaw do sporzdzenia pierwszego
dokumentu, normujcego dziaÙanie szkóÙ jezuickich w wi¿kszoïci krajów europejskich. Jednak powszechne stosowanie tzw.
ReguÙ Kolegium Rzymskiego miaÙo charakter przejïciowy. W roku
1583 nowo wybrany generaÙ Towarzystwa Claudio Aquaviva
powoÙaÙ komisj¿ zÙoČon z szeïciu doïwiadczonych jezuickich
pedagogów pochodzcych z pi¿ciu krajów i zleciÙ im, by w oparciu o wÙasne doïwiadczenia, wspólnymi siÙami zredagowali
Ratio Studiorum. Po trzech latach pracy, korzystajc takČe z pomocy profesorów Kolegium Rzymskiego, sporzdzono projekt
dokumentu, który rozesÙano do wszystkich jezuickich prowincji
w Europie na dalsze konsultacje. Zebrane uwagi, cz¿sto bardzo
krytyczne, na powrót trafiÙy do rzymskiej komisji, która w roku
1591 przygotowaÙa now, poprawion wersj¿ projektu. Nowe
Ratio zostaÙo eksperymentalnie wprowadzone do szkóÙ na okres
trzech lat. Doïwiadczenia uzyskane w tym okresie posÙuČyÙy do
stworzenia trzeciej ostatecznej wersji dokumentu w roku 1599,
która miaÙa przetrwa° – z pewnymi zmianami – do pocztku
wieku XXȹ10.
9

Por. R.E. Goss, The First Meeting of Catholic Scholasticism with dGe lugs pa
Scholasticism, w: Scholasticism. Cross-Cultural and Comparative Perspectives, red.
J.I. Cabezón, Albany 1998, s. 71.
10
Por. J.P. Donelly, Planning Jesuit Education from Loyola to 1599 „Ratio Studiorum”, w: History Has Many Voices (Sixteenth Century Essays & Studies Series,
vol. 63), red. L.P. Wandel, Kirksville 2003, s. 61-62.
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System nauczania w kolegiach jezuickich, w swej najbardziej
rozpowszechnionej formie zawartej w Konstytucjach i Ratio Studiorum z roku 1599, obejmowaÙ pi¿cioklasowe (rzadziej szeïcioklasowe) studia inferiora, na które skÙadaÙy si¿ trzy klasy gramatyki, klasa poetyki i klasa retoryki, odpowiadajce z grubsza
wspóÙczesnej szkole ïredniej. Drugi etap nauki stanowiÙy studia
superiora, czyli wyČsze, o charakterze uniwersyteckim, obejmujce z reguÙy trzyletni kurs filozofii, po którym nast¿powaÙo cztero- lub szeïcioletnie zgÙ¿bianie wiedzy teologicznejȹ11.
Jeïli weĊmiemy pod uwag¿ dÙugi okres studiów, jak i bardzo
róČnorodny dobór przedmiotów oraz surow dyscyplin¿, jaka
nauczaniu towarzyszyÙa, moČemy odnieï° ze wszech miar sÙuszne wraČenie wszechstronnego przygotowania przyszÙych jezuitów tak do zadaÚ ewangelizacyjnych, jak i do pracy o charakterze
naukowym. O roli, jak – zwÙaszcza w XVI i XVII wieku – odgrywaÙy jezuickie kolegia i uniwersytety, moČe ïwiadczy° porównanie, jakiego wobec szkóÙ Towarzystwa Jezusowego uČyÙ w poÙowie wieku XVII portugalski jezuita Balthasar Teles. StwierdziÙ
on mianowicie, Če kaČde jezuickie kolegium jest niczym „koÚ
trojaÚski, wypeÙniony ČoÙnierzami z Niebios i kaČdego roku dostarczajcy nowe zast¿py Ùowców dusz”ȹ12. Formacj¿ przyszÙych
„duchowych konkwistadorów” utwierdzaÙy dodatkowe dwa
lata nowicjatu przed wstpieniem do zakonu oraz dodatkowy,
probacyjny rok po zakoÚczeniu studiów. Te staranne przygotowania w ksztaÙtowaniu przyszÙych czÙonków zakonu skÙoniÙy
ojca Telesa do jeszcze jednej i – trzeba to przyzna° – niezwykle
oryginalnej konstatacji. Jego zdaniem formacja nowych jezuitów
podobna jest do ciČy sÙonia. PosÙugujc si¿ fragmentem tekstu
zaczerpni¿tym z Historia Naturalis Plinusza Starszego, Balthasar
Teles opisuje dwuletni okres (sic !) przebywania mÙodych sÙoni
w Ùonie matki, w celu nabrania siÙ pozwalajcych znosi° przyszÙe trudne warunki Čycia, w tym czynn pomoc czÙowiekowi
podczas wojen. Zwierz¿ta te przypominaj portugalskiemu
11
Por. F.P. Graves, History of Education During the Middle Ages and Transition
to Modern Times, New York 1910, s. 212-215.
12
B. Teles, Chronica da Companhia de Iesu na Província de Portugal, t. 2, s. 24;
cytat za: L.M. Brockey, Journey to the East. The Jesuit Mission to China, 1579-1724,
Cambridge, Mass. 2007, s. 212.
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jezuicie jego wspóÙtowarzyszy, którzy dlatego przechodz tak
dÙugi okres próbny przed przystpieniem do Towarzystwa, by
póĊniej,
podróČowa° po caÙym ïwiecie, rozmawia° z najbardziej zawzi¿tymi heretykami, radzi° sobie z najbardziej zepsutymi grzesznikami, nie zwaČajc na groČce niebezpieczeÚstwa wysÙuchiwa°
spowiedzi, naucza° pogan, dyskutowa° z Luteranami, pracowa°
z barbarzyÚcami, zmagajc si¿ przy tym z wszystkimi niebezpieczeÚstwami ïwiataȹ13.

SÙowa ojca Telesa mog wyda° si¿ nam nazbyt pompatyczne, jednak ten barokowy, kwiecisty styl nie powinien przesÙoni° nam
prawdy, jaka w tych stwierdzeniach tkwi – prawdy o ïwiecie,
która byÙa dobrze znana ludziom XVII wieku, stulecia, w którym
ČyÙ wybitny jezuita, o którym b¿dziemy teraz mówi°.
Matteo Ricci to czÙowiek o prawdziwie renesansowej wiedzy,
jego nazwisko cz¿sto trafia do rozmaitych, popularnych rankingów prezentujcych najwybitniejszych polihistorów w dziejach ïwiataȹ14. Wspomniany juČ jezuicki optymizm, poÙczony
z akceptacj (a nawet afirmacj) otaczajcego ïwiata sprawiÙ,
Če wielu spoïród zakonników poïwi¿ciÙo swe Čycie poznawaniu
przyrody, reguÙ rzdzcych natur czy ludów, które zamieszkuj
nasz planet¿. Ta ostatnia dziaÙalnoï° szÙa w parze z intensywn akcj misyjn podejmowan przez Towarzystwo Jezusowe na
wszystkich kontynentach.
Chris Lowney w swej ksiČce Heroic Leadership. Best Practices
from 450-Year-Company that Changed the World poïwi¿conej jezuickim modelom przywództwa, podrozdziaÙ o Matteo Riccim
zatytuÙowaÙ The Linguist, Mapmaker, Philosopher, and Multiculturalistȹ15. Jednak te zebrane w tytule okreïlenia nie oddaj w peÙni –
jak zobaczymy – wszystkich talentów, jakie przejawiaÙ wÙoski
13

TamČe, s. 218.
List of Notable Polymaths, http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath,
02.08.2009. W roku 2000 amerykaÚski magazyn „Life” umieïciÙ nazwisko Ricciego wïród 100 najwaČniejszych osób mijajcego tysiclecia (www.dlmark.
net/hundlife.htm, 02.08.2009).
15
Ch. Lowney, Heroic Leadership. Best Practices from 450-Year-Company that
Changed the World, Chicago 2003, s. 74-81.
14
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jezuita. Zbieg okolicznoïci, który moČna traktowa° symbolicznie,
sprawiÙ, Če Ricci przyszedÙ na ïwiat kilka tygodni przed ïmierci
ïw. Franciszka Ksawerego (1506-1552) – czÙowieka, którego dzieÙo miaÙ w przyszÙoïci kontynuowa°. Franciszek Ksawery po zorganizowaniu misji w Indiach (od roku 1542) i Japonii (od roku
1549)ȹ16, zapragnÙ uda° si¿ do Chin, które dla niego miaÙy fundamentalne znaczenie w procesie nawracania na chrzeïcijaÚstwo
caÙego Dalekiego Wschodu. Przebywajc w Japonii, póĊniejszy
ïwi¿ty zauwaČyÙ wpÙyw, jaki na religi¿ i kultur¿ mieszkaÚców
japoÚskiego archipelagu miaÙy Chiny. Z Chin pochodziÙa religia
JapoÚczyków (tj. buddyzm i taoizm), pismo, architektura i sztuka, a nawet ich sposób ubierania si¿. Kluczem do chrystianizacji
Japonii byÙa uprzednia chrystianizacja Chin. Jednak Ksaweremu nie byÙo dane dotrze° do Chin – paÚstwa w owym czasie
zamkni¿tego dla cudzoziemskich przybyszów i sporadycznie
otwierajcego swoje granice dla portugalskich kupców tylko
przez trzy miesice w roku handlujcych z chiÚskimi partnerami w kantoÚskim porcieȹ17. Franciszek Ksawery zmarÙ 3 grudnia
1552 roku na niewielkiej wyspie Shangchuan poÙoČonej w pobliČu Kantonu, nie doczekawszy si¿ pozwolenia ze strony chiÚskich wÙadz na wjazd na teren Chin kontynentalnych. To wydarzenie skÙoniÙo nast¿pc¿ Ksawerego, Generalnego Wizytatora
Misji Towarzystwa Jezusowego we Wschodniej Azji Alessandra
Valignano (1539-1606), do nast¿pujcej konstatacji pod adresem
Kraju grodka: „O SkaÙo, SkaÙo, kiedy si¿ otworzysz?”ȹ18. P¿kni¿cia w „Skale” miaÙy pojawi° si¿ trzydzieïci lat po ïmierci ïwi¿tego, a wizaÙy si¿ z dziaÙalnoïci Matteo Ricciego.

16
HasÙo: Franz Xaver (Francisco de Jassu y Javier) (1506-1552) w: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon, t. 2: Faustus v. Mileve – Jeanne, d’Arc, Hamm
1990, kol. 109-111.
17
Por. Ch.-M. Chen, Pierwsi jezuici w Chinach, tÙum. S. Pyszka, w: Kalendarz
Serca Jezusowego 1991, Kraków 1990, s. 52.
18
X. Wang, Christianity and Imperial Culture. Chinese Christian Apologetics in
the Seventeenth Century and Their Latin Patristic Equivalent, Boston 1998, s. 89.
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3. Magis Matteo Ricciego
Ricci urodziÙ si¿ 6 paĊdziernika 1552 roku w poÙoČonym niedaleko Ankony miasteczku Macerata, które wówczas wchodziÙo w skÙad wÙoïci papieskich. ByÙ najstarszym z trzynaïciorga
dzieci Giovana Battisty Ricciego, zamoČnego aptekarza. Nauk¿ – czytania, pisania i podstaw Ùaciny – pocztkowo pobieraÙ
w rodzinnym domu. Jednak kiedy w roku 1561 jezuici otworzyli
w Maceracie kolegium, Matteo byÙ jednym z pierwszych zapisanych doÚ uczniówȹ19. Po zakoÚczeniu edukacji w rodzinnym
mieïcie w roku 1568, na proïb¿ ojca Matteo udaÙ si¿ do Rzymu,
by studiowa° prawo na Uniwersytecie La Sapienzaȹ20. Tutaj, b¿dc pod silnym wraČeniem tak naukowej, jak i duszpasterskiej
dziaÙalnoïci zakonu jezuitów, zdecydowaÙ si¿ przerwa° studia
i w roku 1571 rozpoczÙ – pod nadzorem wspomnianego juČ
Alessandro Valignano – nowicjat w Towarzystwie Jezusowym,
zamieszkujc w otwartym cztery lata wczeïniej, nowym domu
zakonnym przy koïciele Sant’ Andrea al Quirinaleȹ21. W roku nast¿pnym zaï zaczÙ studiowa° w Kolegium Rzymskim, czoÙowej
jezuickiej uczelni. Po pierwszym roku studiów, który miaÙ charakter przygotowawczy i polegaÙ przede wszystkim na nauce
retoryki, a dzielony byÙ pomi¿dzy Rzym i Florencj¿, Ricci rozpoczÙ wÙaïciwe studia, na które skÙadaÙo si¿ trzyletnie studium
filozofii, obejmujce logik¿, filozofi¿ naturaln i metafizyk¿ȹ22.
W ramach filozofii naturalnej w rzymskiej uczelni nauczano
równieČ przedmiotów ïcisÙych, w tym matematyki i astronomii, a profesorem byÙ wybitny matematyk i astronom Christoph
Klau, zwany Claviusem (1538-1612). Niemiecki jezuita znany
byÙ ze swych prac na temat Euklidesa, notacji algebraicznej,
a przede wszystkim jako gÙówny twórca reformy kalendarza
19
P.M. Engelfriet, Euclid in China. The Genesis of the First Translation of Euclid’s
„Elements”, Books I-VI (Jihe Yuanben; Beijing, 1607) and It’s Reception up to 1723,
Leiden-Boston 1998, s. 17.
20
J.N. Tylenda, Jesuits, Saints and Martyrs. Short Biographies of the Saints, Blessed, Venerables, and Servants of God of the Society of Jesus, Chicago 21998, s. 132.
21
A. Hönicke, Die Chinamission des Pater Matteo Ricci, München 2007, s. 11.
22
Por. P.M. Engelfriet, Euclid in China. The Genesis of the First Translation of
Euclid’s „Elements”, dz. cyt., s. 19.
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prz¢goto j przz ppiČ Grzgorz XIII
roku 1582ȹ23.
Przz ztr¢ lt studió pod kirukim Clvius Rii uz¢Ù si¿ tkČ budo i zgró ,
t¢m zgró sÙoz¢h, kostruo i tz . iz¢h kldrz¢. Nuz¢Ù si¿
ró iČ ustl° ¢sokoï° kto  obiktó stroomiz¢h
prz¢ pomo¢ k drt orz obsÙugi ° strolbium
lu
dokoi oblizÚ ruhu iÙ ibiskih. Widz Mtto Riigo, ¢isio z zj¿° pro dzo¢h przz Clvius, miÙ
prz¢szÙoïi zo oo ° podzs hiÚskij misji Ùoskigo
jzuit¢. Poz t¢m z s ¢m uz¢ilm Mtto Rii pozostÙ korspod¢j¢m kotki tkČ zsi s go pob¢tu Chihȹ24. Wrto spomi° jszz jdgo profsor,
z któr¢m mÙod¢ jzuit spotkÙ si¿ podzs s ¢h rz¢mskih
studió , hodzi o Robrt Bllrmi (1542-1621), ¢bitgo
tolog, z olik oï iogo hrzïijÚst , póĊijszgo
ï i¿tgo. Jk zu Č¢Ù J Loutur, Rii i mógÙ mi°
lpszgo duho go prz odik iČ t iustrszo¢ d okt oï iogo hrzïijÚst , tolrji i rdoïi, którgo
Goth z¢ Ù „moim ï i¿t¢m”ȹ25.

Dzi¿ki u
Kolgium Rz¢mskim Mtto Rii roz iÙ
szzgól¢ tlt: zdoloï° zpmi¿t¢ i. Ntur obdrz¢Ù
go foml, r¿z „fotogrfiz” pmi¿i.
Zho Ù¢ si¿ liz ï idt  jgo spóÙzs¢h, Č potrfiÙ
r¢to ° dÙugi tkst¢ zró o od poztku do koÚ, jk i od
koÚ do poztku, po jdorzo ¢m przz¢tiuȹ26.

T¿ zdoloï° Rii zmoiÙ, stosuj i roz ijj poz trki studió mtod¢ mmothiz. Jd z jgo ulubio¢h
thik, którj zstoso i dopro dziÙ do prfkji, b¢Ù¢ tz .
23
Por. D.E. Du, Historia kalendarza. Jak czÙowiek nauczyÙ si¿ okreïla° rok,
tÙum. M. Wrzïi ski, Wrsz  2002, s. 253-282.
24
Por. R. Modrs, Ignatian Humanism. A Dynamic Spirituality for the Twentieth-First Century, Chigo 2004, s. 101.
25
J. Loutur, The Jesuits. A Multibiography, tÙum. z fr. J. Lggtt,
Wshigto 1995, s. 183.
26
Ch.-M. Ch, Pierwsi jezuici w Chinach, dz. ¢t., s. 55.
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„paÙace pami¿ci”, sprowadzajce si¿ do konstruowania w myïli
budowli, w których rozmieszczane byÙy rzeczy, idee czy sÙowa,
które pragn¿Ùo si¿ zapami¿ta°. Matteo metod¿ t¿, przypisywan greckiemu poecie Symonidesowi z Keos, poznaÙ w rzymskiej
szkole podczas zaj¿° z retoryki i etyki z podr¿cznika De Arte
Rhetorica Cypriano Soarezaȹ27. Wiele lat póĊniej zastosowaniem
tej metody poprzez jednorazowe przeczytanie i zapami¿tanie
pi¿ciuset chiÚskich ideogramów, a nast¿pnie ich wyrecytowanie
(równieČ w odwrotnej kolejnoïci) zadziwiaÙ swoich chiÚskich
znajomych, pragnc, by poprzez podziw dla cudownej techniki, otworzyli si¿ takČe na religi¿, w której ta metoda byÙa rozwijanaȹ28. O doskonaÙej pami¿ci Matteo Ricciego ïwiadczy° moČe
równieČ wykorzystanie w publikowanych w Chinach pracach
przetÙumaczonych na chiÚski tekstów, których nauczyÙ si¿ na
pami¿° jako student we WÙoszech. NapisaÙ traktat o przyjaĊni,
zbiór pieïni, ksi¿g¿ z dialogami wzorowan na taoistycznych
utworach, a w nich wszystkich zawarÙ wiedz¿ zaczerpni¿t
z rzymskich i greckich autorów poznanych w trakcie studiów,
wi¿kszoï° z tekstów przytaczajc z pami¿ci. CytowaÙ Mowy Cycerona, Epigramy Marcjalisa i caÙe, dÙugie ust¿py zapami¿tane
z Horacego, Owidiusza i Wergilego. Z greckich pisarzy cytowaÙ
Bajki Ezopa, Ody Pindara, obszerne fragmenty z Homera, Dialogi
Platona oraz aby Arystofanesaȹ29. Pod koniec Čycia pisaÙ: „caÙkiem brakuje mi ksiČek, tak, Če wi¿kszoï° rzeczy, które teraz
drukuj¿, przechowywaÙem w mojej pami¿ci”ȹ30.
Jednak Matteo Ricciemu nie byÙo dane sfinalizowa° swych
studiów kursem teologii w Wiecznym Mieïcie, bowiem pod
koniec roku 1576 zgÙosiÙ gotowoï° udania si¿ na misje. Prawdopodobnie o takim wyborze drogi Čyciowej mÙodego kleryka zadecydowaÙ wpÙyw przeÙoČonego nowicjuszy Alessandra
Valignano, gorcego zwolennika pracy misyjnej, jak i pewne
marzenie, które Matteo hoÙubiÙ w sobie jeszcze w rodzinnym
domu. ZachowaÙ si¿ list napisany przez Ricciego do szkolnego
27

J.D. Spence, The Memory Palace of Matteo Ricci, New York 1984, s. 5.
Por. tamČe, s. 3.
29
Por. R. Modras, Ignatian Humanism. A Dynamic Spirituality for the Twentieth-First Century, dz. cyt., s. 100.
30
J.D. Spence, The Memory Palace of Matteo Ricci, dz. cyt., s. 141.
28
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przyjaciela Giulia Fuligattiego, w którym Matteo pisze o ich
wspólnych marzeniach z czasów nauki w kolegium w Maceracie, a póĊniej w Rzymie, by w przyszÙoïci wyruszy° razem na
misje do Indiiȹ31. Po otrzymaniu zezwolenia od ówczesnego generaÙa zakonu Everarda Mercuriana, Ricci zostaÙ wybrany przez
ówczesnego jezuickiego Prokuratora Indii Martina da Silv¿ do
misji na Wschodzie. Matteo zostaÙ wybrany, pomimo Če nie miaÙ
jeszcze ïwi¿ceÚ kapÙaÚskich. Na decyzji ojca da Silvy niewtpliwie zawaČyÙy talenty Ricciego: ïwietna pami¿° i zdolnoïci
lingwistyczne, które okaza° si¿ miaÙy bardzo pomocne w pracy misyjnejȹ32. Pierwszym przystankiem w podróČy Matteo Ricciego na Daleki Wschód okazaÙa si¿ portugalska Coimbra. Na
miejscowym uniwersytecie rozpoczÙ Matteo w roku 1577 studia
teologiczne poÙczone z intensywn nauk j¿zyka portugalskiegoȹ33. W Coimbrze uczestniczyÙ w wykÙadach jednego z najwybitniejszych teologów owych czasów Hiszpana Luisa de Moliny
(1535-1600), który w swych pracach próbowaÙ pogodzi° Rask¿
z woln wol czÙowiekaȹ34. Jednak i studia w Coimbrze musiaÙ
przerwa°: 29 marca 1578 wypÙynÙ z Lizbony na statku São Luís
do Goa na zachodnim wybrzeČu Indiiȹ35. Wraz z Matteo w drog¿
udaÙo si¿ trzynastu innych jezuitów, wïród nich byli teČ trzej koledzy, poznani podczas nauki w Coimbrze: Rodolfo Acquaviva,
Francesco Pasio i Michele Ruggieri (1543-1607) – póĊniejszy towarzysz Ricciego w wyprawie do Chin, pierwszy Europejczyk,
który legalnie w czasie panowania dynastii Ming przeniknÙ na
teren PaÚstwa grodkaȹ36.
Po trwajcej blisko póÙ roku podróČy, obfitujcej w liczne
sztormy, choroby (tyfus, szkorbut), zamkni¿ci w przypominajcych trumny „kajutach”, tak maÙych, Če nie moČna byÙo w nich
31

Por. tenČe, Girotondo cinese, tÙum. z ang. C. Foldes, Vicenza 1997, s. 59.
G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, tÙum. E. Kabatc, Kraków 2004, s. 19.
33
Por. A. Hönicke, Die Chinamission des Pater Matteo Ricci, dz. cyt., s. 5.
34
Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 183.
35
Por. HasÙo: Ricci, Matteo (1552-1610). Italian Jesuit Missionary and Traveler,
w: Literature of Travel and Exploration. An Encyclopedia, red. J. Speake, t. 3: R-Z;
Index, New York-London 22003, s. 1008-1010.
36
Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 183.
32
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sta°, a nawet siedzie°, z jednym tylko postojem po drodze w Mozambiku, 13 wrzeïnia 1578 roku póÙČywi misjonarze dotarli do
portu w Goaȹ37. W Indiach Matteo sp¿dziÙ ponad trzy lata. OddawaÙ si¿ tu przede wszystkim pracy misyjnej, a poza tym koÚczyÙ studia teologiczne, nauczaÙ greki i gramatyki w jezuickim
Kolegium Saõ Paulo w Goa oraz w Kolegium Madre de Deus,
w poÙoČonym okoÙo 700 kilometrów na poÙudnie mieïcie Koczin.
W Koczinie wÙaïnie, w lipcu roku 1580, otrzymaÙ ïwi¿cenia kapÙaÚskieȹ38. Jednak 26 kwietnia roku 1582 Matteo opuïciÙ na zawsze Indie. StaÙo si¿ tak za spraw jego towarzysza Michele Ruggieriego i przeÙoČonego misji Alessandra Valignano. Ten ostatni,
na proïb¿ Ruggieriego, poleciÙ Ricciemu uda° si¿ do Makau,
gdzie od trzydziestu miesi¿cy przebywaÙ Ruggieri, doskonalc
j¿zyk chiÚskiȹ39. Talenty ojca Matteo, które tak ceniÙ jego starszy
kolega, miaÙy zosta° wykorzystane w pracy misyjnej w Chinach.
Po trudnej podróČy, która przebiegaÙa przez sÙync z burz
Cieïnin¿ Malakka, Matteo Ricci 7 sierpnia 1582 roku wyldowaÙ
w Makauȹ40. Tutaj zamieszkaÙ wraz z Michele Ruggierim i dwoma
innymi zakonnikami w Casa de Saõ Martinho. Ruggieri liczyÙ na
pomoc nowo przybyÙego towarzysza, tak w nauce chiÚskiego,
jak i w nawizywaniu kontaktów z lokalnymi wÙadzamiȹ41. Matteo z zapaÙem zabraÙ si¿ do nauki j¿zyka, i trzeba to przyzna°
czyniÙ bÙyskawiczne post¿py. W cigu trzynastu lat nauki Ricci
opanowaÙ biegle w mowie i w piïmie j¿zyk mieszkaÚców Chin,
przy czym posÙugiwaÙ si¿ nim tak doskonale, Če nie tylko zadziwiaÙ tym ChiÚczyków, ale jak zauwaČa jezuicki sinolog Joseph
S. Sebes

37

Por. Literature of Travel…, dz. cyt., s. 109.
Por. D. Alden, The Making the Enterprise. The Society of Jesus in Portugal,
It’s Empire, and Beyond, 1540-1750, Palo Alto 1996, s. 68; J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 183; HasÙo: Ricci, Matteo (1552-1610), w: Biographisch-Bibliographisches Kirchen Lexikon, t. 8: Rembrandt ––Scharbel „Charbel”,
Herzberg 1994, kol.181-185.
39
Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 184.
40
Por. Literature of Travel and Exploration, dz. cyt., s. 109.
41
Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 184.
38
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bÙ¿dy gramatyczne, które Ricci popeÙniaÙ piszc po wÙosku,
wskazuj, Če lepiej posÙugiwaÙ si¿ chiÚskim niČ swym ojczystym
j¿zykiemȹ42.

Gdy w lach 1582-1583 Ricci przebywaÙ w Makau, ojciec Ruggieri trzykrotnie podejmowaÙ wyprawy do Kantonu w celu
uzyskania zgody od chiÚskich wÙadz na staÙe osiedlenie jezuitów na terenie Chin kontynentalnych. Trzecia wyprawa zostaÙa
uwieÚczona sukcesem. Ruggieri i towarzyszcy mu ojciec Pasio
wzi¿li bowiem ze sob wygrywajcy godziny zegar, a na ten
zdumiewajcy dla ówczesnych ChiÚczyków przedmiot zwróciÙ
uwag¿ wicekról prowincji Guandong Zhen Ruiȹ43. Po obdarowaniu dostojnika tym szczególnym upominkiem, Ruggieri i Pasio
otrzymali zgod¿ na zamieszkanie w leČcym 150 kilometrów na
póÙnocny zachód od Makau mieïcie Zhaoqing. Niestety juČ kilka
miesi¿cy póĊniej Zhen Rui, popadÙszy w nieÙask¿, nie chcc pogarsza° swojej sytuacji, odesÙaÙ jezuitów na powrót do Makauȹ44.
Jednak ten krótki pobyt na chiÚskim ldzie (od 27 grudnia 1582
do marca 1583) zaowocowaÙ znaczc zmian w Čyciu zakonników. Ojciec Ruggieri, za rad chiÚskiego dowódcy garnizonu
w Kantonie, wicekróla i mandarynów, ogoliÙ gÙow¿ i zarost na
twarzy oraz przywdziaÙ szat¿ buddyjskiego mnicha, by – jak
to sam okreïliÙ – „sta° si¿ wszystkim dla wszystkich, ut Christo Sinas lucrifacerem (aby pozyska° Chiny dla Chrystusa)”ȹ45.
Podobnie jak Ruggieri postpili póĊniej inni jezuici przebywajcy w tym czasie w Makau, takČe ojciec Ricci. ByÙa to ze strony
Ruggieriego swoista lekcja inkulturacji udzielona wspóÙbraciom,
42
Cyt. za: C.J. McNaspy, Conquest or Inculturation. Ways of Ministry in the
Early Jesuit Missions, w: Critical Moments in Religious History, red. K. Keulman,
Macon 1993, s. 80.
43
W artykule wyrazy chiÚskie s zapisywane alfabetem ÙaciÚskim, zgodnie
z oficjalnie przyj¿tym na terenie ChiÚskiej Republiki Ludowej systemem pinyin.
44
Por. G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt.,
s. 31-32.
45
Cyt. za: J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 185-186. Istnieje teČ inna wersja tej historii, zgodnie z któr decyzja o upodobnieniu si¿ do
buddyjskich mnichów podj¿ta zostaÙa podczas powtórnego przybycia do Zhaoqing, za namow gubernatora Wanga Pana (por. G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt., s. 33).
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która szczególnie mocno miaÙa wpÙyn° na Matteo Ricciego
i jego póĊniejszy stosunek do chiÚskiej kultury i tradycji.
Niespodziewanie pod koniec lata 1583 roku jezuici w Makau
otrzymali zaproszenie do osiedlenia si¿ na staÙe w Zhaoqing –
mieïcie, które dopiero co przyszÙo im opuïci°. StaÙo si¿ tak za
spraw gubernatora prowincji Guandong Wanga Pana. Na kontynent udaÙ si¿ tym razem Michele Ruggieri z Mateo Riccim, bowiem ojciec Pasio, jeszcze przed nadejïciem listu od chiÚskiego
dostojnika, wyruszyÙ do Japonii. W ten sposób 10 wrzeïnia 1583
roku otwarta zostaÙa pierwsza od czasów ïredniowiecza staÙa
misyjna placówka chrzeïcijaÚska na terenie kontynentalnych
Chinȹ46.
Ricci z Ruggierim wznieïli w Zhaoqing niewielki dom i koïcióÙ pod charakterystycznym wezwaniem gwitynia Kwiatu
Nieïmiertelnych (Xian Hua Si), nawizujcym do nazw ïwityÚ buddyjskich, a takČe do wznoszcej si¿ w pobliČu pagody
zwanej „Kwitnc WieČ”ȹ47. Specyficzny charakter jezuickiej rezydencji sprawiaÙ, Če dost¿p do niej mieli o kaČdej porze dnia
i nocy wszyscy mieszkaÚcy miasta, w tym mandaryni – przedstawiciele tutejszej elity spoÙeczno-kulturalnej, którzy nie mogliby odwiedza° misjonarzy, gdyby ci ostatni mieszkali w prywatnym domu: mandaryni nie mogli bowiem odwiedza° domów
osób z klas niČszych spoÙecznieȹ48. Misjonarze poza spotkaniami
z mieszkaÚcami Zhaoqing intensywnie uczyli si¿ chiÚskiego, tak
Če w roku 1584 wydali przy pomocy chiÚskich przyjacióÙ ksiČk¿ zatytuÙowan Tianzhu Shiyi (Prawdziwa wykÙadnia Pana Nieba), rodzaj katechizmu w formie dialogów, z doÙczonym doÚ
46

Por. J.F. Moran, The Japanese and the Jesuits. Alessandro Valignano in Sixteenth-Century Japan, New York 1993, s. 47; P.F.-M. Yang, Dicionário de Português –
Chinês de Michele Ruggieri e Matteo Ricci. Introdução Histórico – Linguística, w:
Dicionário de Português – Chinês. Michele Ruggieri e Matteo Ricci. Pu – Han cidian
Ⴟᇧឯܢ. Portuguese – Chinese Dictionary, red. J.W. Witek, San Francisco-Lisboa
2001, s. 17.
47
Por. J. Charbonnier, Histoire des Chrétiens de Chine, Paris 22002, s. 98. Ricci
utrzymywaÙ równieČ, Če charakterystyczne wezwanie miaÙo, poprzez nazw¿
„kwiat”, nawizywa° do Maryi (por. A.C. Ross, A Vision Betrayed. The Jesuits in
Japan and China, 1542-1742, Edinburgh 1994, s. 123).
48
Por. R.E. Modras, Ignatian Humanism. A Dynamic Spirituality for the Twentieth-First Century, dz. cyt., s. 103.
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Dziesi¿ciorgiem przykazaÚ, Ojcze nasz i Zdrowaï Mario, równieČ
spisanymi w j¿zyku chiÚskimȹ49. Michele Ruggieri podjÙ teČ kilka podróČy do miast poÙoČonych na chiÚskim PoÙudniu. Ricci
w tym czasie wykonywaÙ m.in. prace, które miaÙy mu zjedna°
podziw i uznanie ChiÚczyków. Wïród nich byÙy – jak je sam ojciec Matteo okreïlaÙ – tzw. „drobnostki” (cosette), czyli wykonywane przez niego metalowe kule, zegary sÙoneczne i mechaniczne, pryzmaty, które przyczyniÙy si¿ do jego sÙawy „wielkiego
czarnoksi¿Čnika” w ówczesnych Chinachȹ50. Jednak prawdziwy
szacunek wïród mieszkaÚców Zhaoqing wzbudziÙa Mapa ïwiata
(Mappamondo) wykonana przez Ricciego w roku 1584, a nast¿pnie – na proïb¿ i za pienidze wÙadz miasta – wydrukowana i zawieszona w jednym z pomieszczeÚ domu misyjnego. StaÙa si¿
pretekstem do niekoÚczcych si¿ pytaÚ o nieznane odwiedzajcym kraje, w szczególnoïci o Europ¿, a samemu ojcu Matteo
stworzyÙa doskonaÙ okazj¿, by zaspokaja° ciekawoï° pytajcych
i przekaza° im wiedz¿ nie tylko z dziedziny geografii czy astronomii, ale takČe religii chrzeïcijaÚskiej. DzieÙo Ricciego, który
zyskaÙ miano „genialnego kartografa”, staÙo si¿ tak popularne,
Če za jego Čycia w Chinach ukazaÙo si¿ jego dwanaïcie kolejnych
wydaÚ, coraz to bardziej ulepszanych i poprawianych przez
wÙoskiego jezuit¿ȹ51. Uznanie wïród miejscowej ludnoïci, jakim
cieszyÙ si¿ ojciec Matteo Ricci, znalazÙo równieČ wyraz w tytule,
jakim misjonarz zostaÙ obdarzony – M¿drzec Tai Xi („z Dalekiego Zachodu”ȹ52), wkrótce teČ sam Ricci zaczÙ przedstawia° si¿
jako Li Madou (ChiÚczycy nie znaj dĊwi¿ku „r”, a ich imiona
zazwyczaj nie przekraczaj wielkoïci trzech sylab)ȹ53.
Jednak konwersji na chrzeïcijaÚstwo byÙo w tym czasie niewiele (80 w cigu pierwszych szeïciu latȹ54), a sam pobyt Ricciego
49

Por. A. Chan, Chinese Books and Documents in the Jesuit Archives in Rome.
A Descriptive Catalogue. Japonica – Sinica I-IV, New York 2002, s. 94.
50
Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 193.
51
Por. P.M. Engelfriet, Euclid in China. The Genesis of the First Translation of
Euclid’s „Elements”, dz. cyt., s. 59; Ch.-M. Chen, Pierwsi jezuici w Chinach, dz.
cyt., s. 56.
52
Por. F.W. Mote, Imperial China, 900-1800, Cambridge Mass. 1999, s. 952.
53
Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 195.
54
Por. G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt., s. 39.
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w Zhaoqing wizaÙ si¿ z wieloma trudnoïciami i wyrzeczeniami.
Alessandro Valignano, bawic krótko w tym mieïcie, tak scharakteryzowaÙ Čycie ojca Matteo:
Nigdy nie mógÙ usiï° w obecnoïci mandarynów, a w czasie
audiencji zawsze pozostawaÙ przed nimi na kl¿czkach. Podejrzewano go o szpiegostwo na rzecz Portugalczyków z Makau. Jego
dom traktowany byÙ jak pagoda, gdzie mandaryni mogli organizowa° swoje przyj¿cia. Pomimo tych rzeczy, które musiaÙ znosi°,
i pomimo beznadziei, panujcej w pierwszych latach, nigdy nie
napisaÙ do mnie, Če chce wraca° lub Če pobyt w Chinach to strata
czasu, jak postpiÙoby wiele osób na jego miejscuȹ55.

Po dojïciu do wÙadzy nowego, nieprzychylnego chrzeïcijaÚstwu wicekróla, sytuacja jezuitów w Zhaoqing staÙa si¿ na tyle
niekorzystna, Če zakonnicy byli zmuszeni w sierpniu 1589 roku
przenieï° si¿ do odlegÙego o 200 kilometrów na póÙnoc miasta
Shaozhou (dziï Shaoguan). W wyjeĊdzie towarzyszyÙ Ricciemu
zakonny wspóÙbrat Portugalczyk Antonio d’Almeida. Michele
Ruggieri rok wczeïniej powróciÙ do Europy, by przygotowa° papieskie poselstwo do Chin. Niestety plan ten nie zostaÙ zrealizowany, a Ruggieri do Chin juČ nie powróciÙ, umierajc w roku
1607 w Salerno, niedaleko rodzinnego Neapoluȹ56.
Szeïcioletni pobyt w Shaozhou okazaÙ si¿ jednym z trudniejszych etapów w chiÚskiej misji Matteo Ricciego. WpÙynÙ na
to zarówno niezdrowy, malaryczny klimat miasta, który przyczyniÙ si¿ do ïmierci Antonia d’Almeidy, a póĊniej jego nast¿pcy ojca Francesca de Petrisa, jak i niech¿° czy wr¿cz wrogoï°
mieszkaÚców. Misja przeČyÙa m.in. atak kamieniami ze strony
pijanych wyrostków oraz napad rabunkowy, w czasie którego
ojciec Matteo zostaÙ powaČnie ranny w nog¿. Jednak nie wszyscy miejscowi byli wrogo nastawieni wobec jezuitów, Ricciemu
udaÙo si¿ zjedna° przychylnoï° – poprzez nauk¿ matematyki –
syna lokalnego notabla Qu Taisu, który miaÙ si¿ póĊniej okaza°
bardzo pomocnym rzecznikiem jezuickiej misji na chiÚskiej

55

Cyt. za: J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 194.
Por. G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt.
s. 40-42.
56
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ziemi i niezawodnym przyjacielem ojca Matteoȹ57. W Shaozhou
Ricci kontynuowaÙ nauk¿ j¿zyka chiÚskiego oraz zaczÙ intensywnie poznawa° kultur¿ tego kraju, m.in. z zapaÙem zwróciÙ
si¿ ku studiowaniu klasycznych pism konfucjaÚskich. ZauwaČyÙ
szybko podobieÚstwa pomi¿dzy tym, co moČna okreïli° mianem
konfucjanizmu, a religi chrzeïcijaÚsk, stajc si¿ szybko zwolennikiem nauk staroČytnego, chiÚskiego m¿drca Konfucjusza
(551-479 p.n.e.). Jak sam pisaÙ:
ZauwaČyÙem w ksi¿gach kanonicznych [konfucjaÚskich] wiele
fragmentów zgodnych ze sprawami wiary, takich, jak jednoï°
Boga, nieïmiertelnoï° duszy czy chwaÙa naleČna ïwi¿tymȹ58.

Nie traktowaÙ przy tym systemu konfucjaÚskiego jako religii, ale
raczej jako wykÙadni¿ reguÙ polityczno-etycznych. Akceptujc
zasady konfucjanizmu, w tym kult przodków i czeï° oddawan Konfucjuszowi, staraÙ si¿ wypracowa° pÙaszczyzn¿ dialogu
pomi¿dzy kultur europejsk i chiÚsk, co miaÙo zaowocowa°
(i rzeczywiïcie zaowocowaÙo) konwersjami religijnymi na katolicyzmȹ59. W latach 1591-1594 Matteo Ricci intensywnie pracowaÙ nad tÙumaczeniem tzw. Czteroksi¿gu (Sishu) przypisywanego
Konfucjuszowi. PrzetÙumaczony tekst sÙuČyÙ nast¿pnie ojcu Matteo za podr¿cznik do nauczania chiÚskiego nowo przybyÙych
do misji jezuitówȹ60. Mattteo Ricciemu zawdzi¿czamy nie tylko
recepcj¿ systemu konfucjaÚskiego w Europie, miaÙ on równieČ
wpÙyw na powstanie zlatynizowanej formy nazwiska chiÚskiego

57
Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt. s. 195-197; G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt., s. 42-49.
58
Cyt. za: K.K. Yeo, Paul’s Theological Ethic and Chinese Morality of “Ren Ren”,
w: Ch.H. Cosgrove, H. Weiss, K.K. Yeo, Cross-Cultural Paul. Journeys to Others,
Journeys to Ourselves, Grand Rapids-Cambridge 2005, s. 110.
59
Por. J.D. Young, Confucianism and Christianity. The First Encounter, Hong
Kong 1983, s. 25-40. Jednak akceptacja nauk konfujaÚskich ograniczaÙa si¿ do
tzw. „oryginalnego konfucjanizmu”, czyli pism z najwczeïniejszego okresu
rozwoju tej religii, bezpoïrednio przypisywanych samemu Konfucjuszowi
(por. X. Wang, Christianity and Imperial Culture, dz. cyt., s. 94).
60
Por. L.M. Jensen, Manufacturing Confucianism. Chinese Tradition and Universal Civilization, Durham 1997, s. 93.
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m¿drca – „Konfucjusz” – pod któr orientalny filozof funkcjonuje w ïwiecie do dziïȹ61.
WpÙyw myïli konfucjaÚskiej na Ricciego byÙ na tyle dalekosi¿Čny, Če objÙ równieČ zmian¿ ubioru. Ojciec Matteo i jego wspóÙbracia na wiosn¿ 1595 zrezygnowali z noszenia szat buddyjskich
mnichów, tak ze wzgl¿du na identyfikowanie ich z buddyzmem,
jak i w celu zwi¿kszenia swego spoÙecznego prestiČu. Jezuici przywdziali wówczas jedwabny strój, zapuïcili brody i zacz¿li by°
noszeni w lektyce, na wzór elitarnej grupy chiÚskich uczonych-urz¿dników, okreïlanych bdĊ to mianem ru lub bardziej oficjalnie xiucai (dyplomowani), bdĊ daoren (ludzie Drogi; ludzie Tao)
i powszechnie traktowanych jako konfucjaÚscy m¿drcyȹ62. Ricci
w liïcie do ówczesnego generaÙa zakonu Claudia Aquavivy, tÙumaczc zmian¿ zwyczajów zakonników, zwróciÙ uwag¿ na brak
szacunku czy wr¿cz niech¿°, jak na skutek upadku obyczajów
w klasztorach powszechnie darzono buddyjskich mnichów:
Aby zyska° wyČszy status, nie chodzimy po ulicach pieszo, lecz
kaČemy si¿ nosi° w lektyce, tak jak czyni tutaj ludzie wyČsi rang. Potrzebujemy tego rodzaju prestiČu w tym regionie, bo bez
tego nie b¿dzie post¿pu w pracy z poganami. Miano cudzoziemca i miano kapÙana s przez ChiÚczyków uwaČane za tak niegodne, Če potrzebujemy tej, jak i innych zmian, aby im pokaza°,
Če nie jesteïmy kapÙanami, tak niegodnymi, jak ich wÙaïniȹ63.

Kiedy tylko nadarzyÙa si¿ okazja, ubrany w nowe szaty Matteo Ricci 18 kwietnia 1595 rokuȹ64 bez Čalu opuïciÙ niegoïcinne
61

Lektura pism Matteo Ricciego wykazuje co prawda, Če wÙoski jezuita posÙugiwaÙ si¿ form „Confuitio”, jednak stanowiÙa ona punkt wyjïcia do zlatynizowanego imienia „Confucius”, które pojawiÙo si¿ w ksiČce zatytuÙowanej Confucius Sinarum philosophus sive scientia Sinensis latine exposita, wydanej
w roku 1687 w ParyČu, której za podstaw¿ sÙuČyÙy trzy ksi¿gi: Wielka Nauka,
Doktryna grodka i Dialogi konfucjaÚskie, przetÙumaczone blisko sto lat wczeïniej
przez Ricciego (por. L.M. Jensen, Manufacturing Confucianism. Chinese Tradition
and Universal Civilization, dz. cyt., s. 88-91; D.E. Mungello, Curious Land. Jesuit
Accommodation and the Origins of Sinology, Honolulu 21989, s. 257-260).
62
Por. L.M. Jensen, Manufacturing Confucianism. Chinese Tradition and Universal Civilization, dz. cyt., s. 47-54.
63
Cyt. za: J.D. Spence, The Memory Palace…, dz. cyt., s. 160.
64
Por. Literature of Travel…, dz. cyt., s. 1009.
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Shaozhou, udajc si¿ na póÙnoc. Przy pomocy wysokiego, cesarskiego urz¿dnika liczyÙ na dotarcie do cesarza. MiaÙ nadziej¿, Če zdoÙa przekona° chiÚskiego wÙadc¿ do wydania zgody
na swobodne szerzenie wiary chrzeïcijaÚskiej na terenie Chin.
Jednak Pekinu, podczas tej niezwykle ci¿Čkiej podróČy – jeden
z chiÚskich nowicjuszy straciÙ Čycie w nurtach rzeki Jangcy – nie
byÙo mu dane osign°. Po kilkutygodniowym pobycie w stolicy
chiÚskiego PoÙudnia Nankinie, gdy nie uzyskaÙ zgody na pobyt
w mieïcie, wraz z towarzyszcymi mu wspóÙbra°mi zawróciÙ do
poÙoČonego o ponad 450 kilometrów na poÙudnie Nanczangu,
docierajc tu 28 czerwcaȹ65. Miasto to wydawaÙo si¿ pod dwoma wzgl¿dami idealne dla pracy misyjnej: ČyÙo tu duČo ludzi
wyksztaÙconych, przychylnie nastawionych do jezuitów oraz
mieszkaÙa daleka rodzina cesarza, a poprzez jej czÙonków Ricci planowaÙ dotrze° do ich dostojnego krewniakaȹ66. Jednak ojcu
Matteo nie udaÙo si¿ przekona° czÙonków rodziny cesarskiej do
swych planów, zyskaÙ natomiast szacunek i uznanie wïród miejscowej elity intelektualnej. Przyj¿ty zostaÙ niedÙugo po przyjeĊdzie do dziaÙajcej w Nanczangu Akademii Groty BiaÙego Jelenia, rodzaju stowarzyszenia, które sam Ricci okreïliÙ jako „una
Accademia di letterati”, zrzeszajcego konfucjaÚskich uczonych,
spotykajcych si¿ na wspólnie organizowanych dyskusjach i wykÙadachȹ67. W Nanczangu Ricci zaprzyjaĊniÙ si¿ z przedstawicielem lokalnej arystokracji ksi¿ciem Jian’an, któremu zadedykowaÙ
Traktat o przyjaĊni (Jiaoyou lun), sw pierwsz samodzielnie napisan w j¿zyku chiÚskim ksiČk¿. Tak opisywaÙ genez¿ tego dzieÙa w poprzedzajcej je przedmowie:
[KsiČ¿] zamiast mnie zlekcewaČy°, przyjÙ mnie zgodnie z naleČnym rytuaÙem i wydaÙ na m cz¿ï° wspaniaÙe przyj¿cie. Przy
zastawionym stole, przysunÙ swe krzesÙo do mojego i trzymajc mnie za r¿ce rzekÙ, co nast¿puje: „Nigdy nie zaprzepaïciÙem
okazji, by zyska° przyjaciela oraz okaza° mój szacunek m¿Čom
65

Por. G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt.,

s. 59.
66
Por. L.M. Brockey, Journey to the East. The Jesuit Mission to China, 1579-1724,
dz. cyt., s. 45.
67
Por. P.M. Engelfriet, Euclid in China. The Genesis of the First Translation
of Euclid’s „Elements”, dz. cyt., s. 61.
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peÙnym cnót i zasÙug, kiedy tylko zaszczyc moje wÙoïci sw wizyt. Jako, Če Zachód, to miejsce prawoïci i moralnoïci, chciaÙbym wiedzie°, co tamtejsi ludzie sdz o przyjaĊni”. Z kolei ja,
zapisaÙem to, czego nauczyÙem si¿ w przeszÙoïci, a moje pisanie
zapeÙniÙo ten tom, który stanowi Traktat o przyjaĊniȹ68.

Co ciekawe, opublikowana z koÚcem roku 1595 ksiČka nie byÙa
przez ojca Matteo autoryzowana. Przyczyn byÙa dÙuga i skomplikowana procedura wydawania zgody na ksiČkowe publikacje stosowana przez ówczesny KoïcióÙ katolicki, w tym takČe
zakon jezuitów. Jak sformuÙowaÙ to sam Ricci,
Čeby opublikowa° cokolwiek, musz¿ otrzyma° zgod¿ od tylu naszych ludzi, Če nic nie jestem w stanie wykona°. Ludzie, którzy
nie s w Chinach i nie potrafi czyta° w j¿zyku chiÚskim, koniecznie chc ocenia° [publikacje]ȹ69.

Sama praca Ricciego stanowiÙa zbiór i tÙumaczenie oraz omówienie stu aforyzmów o przyjacioÙach i przyjaĊni, zaczerpni¿tych
z dzieÙ sÙynnych zachodnich myïlicieli, filozofów i przywódców,
m.in. Platona, Arystotelesa, Aleksandra Wielkiego, Owidiusza,
Cycerona, Plutarcha, Marcjalisa, Seneki, Kwintyliana czy ïw.
Augustyna. KsiČka cieszyÙa si¿ wielkim uznaniem wïród wyksztaÙconej, mandaryÚskiej warstwy ChiÚczyków, byÙa wielokrotnie wznawiana, doï° szybko zostaÙa takČe przetÙumaczona
na japoÚski i koreaÚskiȹ70.
Kolejna ksiČka Ricciego w j¿zyku chiÚskim wydana w roku
1596 miaÙa równieČ sÙuČy° zacieïnieniu wi¿zów przyjaĊni
z wysokim chiÚskim urz¿dnikiem. Publikacja ta to Sztuka pami¿ci na Zachodzie (Xi guo ji fa), dzieÙo, w którym ojciec Matteo przedstawiÙ chiÚskim czytelnikom doskonale mu znane –
o czym mogliïmy si¿ wczeïniej przekona° – zachodnie metody
68

Cyt. za: D. Xu, “Other” Rhetoric. Reading Matteo Ricci’s “A Treatise on
Friendship”, w: East Asian Cultural and Historical Perspectives. Histories and Society. Culture and Literature, red. S. Tötösy de Zepetnek, J.W. Jay, Edmonton 1997,
s. 360.
69
Cyt. za: D.W. Treadgold, The West in Russia and China. Religious and Secular
Thought in Modern Times, t. 2, China 1582-1949, Cambridge 1973, s. 11.
70
Por. D. Xu, “Other” Rhetoric. Reading Matteo Ricci’s “A Treatise on Friendship”, dz. cyt., s. 357-372; Ch.-M. Chen, Pierwsi jezuici w Chinach, dz. cyt., s. 61.
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mnemotechniczneȹ71. KsiČka byÙa podarunkiem dla gubernatora
prowincji Jiangxi Lu Wangaia i jego trzech synów. MiaÙa za zadanie pomóc dzieciom dostojnika w zdaniu trudnych egzaminów
paÚstwowych, podczas których egzaminowany musiaÙ wykaza°
si¿ doskonaÙ znajomoïci chiÚskich klasyków, w szczególnoïci
zaï konfucjaÚskiego Czteroksi¿gu. Publikacja w swej zasadniczej
cz¿ïci opieraÙa si¿ na pismach Pliniusza i Cycerona i zawieraÙa,
opisywan juČ tutaj, koncepcj¿ „paÙacu pami¿ci”ȹ72.
W roku 1597 w dowód uznania dla swej pracy w Nanczangu,
Ricci zostaÙ mianowany przez Alessandra Valignano przeÙoČonym jezuickich misji w Chinachȹ73. Jednak zakonnikom nie byÙo
dane dÙugo przebywa° w tym mieïcie: 23 czerwca 1598 roku,
dzi¿ki wsparciu cesarskiego ministra Whanga Zhongminga,
wyruszyli do Pekinu, gdzie Matteo Ricci miaÙ sÙuČy° moČnemu
protektorowi sw wiedz matematyczn i astronomiczn przy
reformowaniu chiÚskiego kalendarza. Do stolicy Ricci przybyÙ 7 wrzeïnia w towarzystwie trzech jezuitów: przysÙanego
z Shaozhou ojca Lorenzo Cattaneo, brata Bastiana Fernandesa
i nowicjusza chiÚskiego pochodzenia, z zawodu malarza, znanego pod portugalskim imieniem i nazwiskiem jako Manoel Pereira, autora portretu wÙoskiego misjonarzaȹ74. W Pekinie jezuici trafili na czas napi¿cia i zamieszania spowodowany toczon
wÙaïnie na terenie Korei wojn z JapoÚczykami. Cudzoziemcy
nie byli mile widziani, tak w mieïcie, jak i na cesarskim dworze. Ojciec Matteo, nie uzyskawszy zaproszenia na audiencj¿
u imperatora i nie otrzymawszy zgody na pobyt w stolicy Kraju
grodka, za rad Whanga Zhongminga powróciÙ na poÙudnie, ale
juČ nie do Nanczangu. Zakonnikom udaÙo si¿ tym razem zatrzyma° w lutym 1599 roku w Nankinie – drugim co do znaczenia
71

Por. C. Jami, Rencontre entre arithmétiques chinoise et occidentale au XVIIe
siècle, w: Histoire de fractions, fractions d’histoire, red. P. Benoit, K. Chemla, J. Ritter, Basel 1992, s. 357.
72
Por. R.E. Modras, dz. cyt., s. 108-109; J. D. Spence, The Memory Palace…,
dz. cyt., s. 3-4.
73
Por. L.M. Brockey, Journey to the East. The Jesuit Mission to China, 1579-1724,
dz. cyt., s. 46.
74
Por. G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt.,
s. 71-75; Literature of Travel…, dz. cyt., s. 1009.
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mieïcie Chinȹ75. W trwajcej blisko póÙ roku podróČy z Pekinu
do Nankinu, Ricci uÙoČyÙ SÙownik portugalsko-chiÚski, stanowicy
uzupeÙnienie sÙownika zredagowanego wspólnie z Michele Ruggierim jeszcze w czasie ich pobytu w Zhaoqing. Ten pierwszy
w historii sÙownik j¿zyka chiÚskiego miaÙ stanowi°, tak jak i jego
wczeïniejsza wersja, pomoc w nauce przeznaczon dla nowo
przybyÙych na teren misji jezuitówȹ76.
Nankin – stolica PoÙudnia, powitaÙ Ricciego i jego towarzyszy
radosn atmosfer. Oto po ïmierci generaÙa Hideyoshi Toyotomi, gÙównodowodzcego japoÚskimi wojskami w Korei, armia
chiÚska odniosÙa zwyci¿stwo nad JapoÚczykami i doprowadziÙa do zakoÚczenia walkȹ77. Czas pokoju miaÙ okaza° si¿ owocny
nie tylko dla udr¿czonych wojn ChiÚczyków, ale równieČ dla
czÙonków Towarzystwa Jezusowego. Przychylnej atmosferze,
w jakiej znaleĊli si¿ zakonnicy, sprzyjaÙo teČ zainteresowanie
pekiÚsk wypraw Ricciego, a zwÙaszcza przedmiotami, jakie
wiózÙ dla cesarza. Najwi¿ksze zaciekawienie wzbudzaÙ dzwonicy bez niczyjej pomocy zegar. TakČe pomoc starego przyjaciela Qu Taisu, który potrafiÙ dla misji zjednywa° miejscowych
decydentów, sprzyjaÙa szacunkowi i uznaniu, a nawet sympatii, jak zacz¿li cieszy° si¿ w Nankinie zakonnicy. To bardzo
przychylne nastawienie miejscowej ludnoïci sprawiÙo, Če ojciec
Matteo z zapaÙem zaczÙ realizowa° swój staÙy plan ewangelizacji – docierania do miejscowej ludnoïci z przesÙaniem religijnym
poprzez uprzednie zaznajomienie jej z wiedz naukow ïwiata zachodniegoȹ78. JuČ w Nanczangu, w latach 1597-1598, Matteo Ricci, przy pomocy Qu Taisu, zaczÙ pracowa° nad tÙumaczeniem na chiÚski pierwszej ksi¿gi Elementów Euklidesaȹ79. Po
przyjeĊdzie do Nankinu kontynuowaÙ tÙumaczenie zachodnich
75
Por. hasÙo: Ricci, Matteo (1552-1610), w: Dictionary of Ming Biography,
1368-1644, red. L.C. Goodrich, Ch.-Y. Fang, t. 2, New York 1976, s. 1139.
76
Por. P.F.-M. Yang, Dicionário de Português – Chinês de Michele Ruggieri
e Matteo Ricci, dz. cyt., s. 40-41.
77
Por. Dictionary of Ming Biography, dz. cyt., s.1139.
78
Por. G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt.,
s. 83-84.
79
Por. J.-C. Martzloff, A History of Chinese Mathematics, tÙum. z franc. S.S. Wilson, Berlin-Heidelberg 22006, s. 21.
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prac matematycznych, a takČe zaczÙ naucza° matematyki i astronomii, co wkrótce przysporzyÙo mu wïród chiÚskich elit, tak
naukowych, jak i politycznych, sÙawy najwi¿kszego matematyka
na ïwiecieȹ80.
Wieïci o wybitnym uczonym dotarÙy takČe do Pekinu. Po
zaledwie roku sp¿dzonym w Nankinie Matteo Ricci udaÙ si¿
18 maja 1600 roku wraz z nowo przybyÙym do nankiÚskiej misji hiszpaÚskim jezuit Diego de Pantoj oraz dwoma chiÚskimi
zakonnikami do stolicy. PodróČ przebiegaÙa sprawnie aČ do poÙoČonego 600 kilometrów na póÙnoc Linqingu. Tutaj na pocztku lipca zakonnicy zostali zatrzymani i uwi¿zieni przez jednego
z cesarskich dworzan eunucha Ma Tanga, który w tym rejonie
zajmowaÙ si¿ zbieraniem podatków. Powód zatrzymania byÙ
doï° prozaiczny: urz¿dnik pragnÙ przej° prezenty wiezione
przez jezuitów dla cesarza. LiczyÙ na to, Če gdy sam je ofiaruje
wÙadcy, zaskarbi sobie jego Ùaskawoï°. Po dwóch tygodniach Ma
Tang przewiózÙ zakonników do poÙoČonego ponad 280 kilometrów na póÙnocny wschód miasta Tiencin, oskarČajc ich przy
tym o stosowanie czarów. Tutaj wreszcie zakoÚczyÙa si¿ m¿ka
jezuitów. Niespodziewanie 8 stycznia 1601 roku Ricci otrzymaÙ
list od cesarza Wanli (1563-1620), zezwalajcy zakonnikom na
swobodny wjazd do pobliskiej, oddalonej o 120 kilometrów,
stolicyȹ81.
24 stycznia Matteo Ricci wraz z wspóÙbra°mi wjechaÙ do Pekinu. Fakt ten byÙ na tyle waČny dla Čycia, tak stolicy, jak i caÙego
kraju, Če zostaÙ odnotowany w oficjalnej kronice dynastii Ming:
„Matteo Ricci z Wielkiego Zachodu przybyÙ z darami ze swego kraju”ȹ82. Nazajutrz, po wystosowaniu zgodnego z rytuaÙem
memoriaÙu, zostaÙ przyj¿ty na cesarskiej audiencji, która miaÙa
doï° szczególny charakter. Cesarz Wanli nie przyjÙ ojca Matteo
osobiïcie, gdyČ od pewnego czasu przestaÙ uczestniczy° w publicznych spotkaniach. Ricciego przyj¿li kontrolujcy cesarski
dwór eunuchowie i to wÙaïnie oni poinstruowali go, jak ma si¿
zachowa° wobec pustego cesarskiego tronu w czasie skÙadania
80

Por. Ch. Sasaki, Descartes’s Mathematical Thought, Dordrecht 2003, s. 38.
Por. M. Collis, The Great Within, London 1941, s. 157-166.
82
Cyt. za: G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz.
cyt., s. 95.
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naleČnego wÙadcy hoÙdu. Po oddaniu naleČnych pokÙonów Tronowi Smoka, Matteo Ricci przekazaÙ eunuchom ponad trzydzieïci prezentów dla cesarza. ByÙy to m.in. dwa zegary, dwa obrazy
przedstawiajce Maryj¿ i jeden z wyobraČeniem Jezusa, Biblia,
brewiarz, mapa ïwiata i klawesynȹ83. Najwi¿ksze zainteresowanie i podziw wÙadcy wzbudziÙy obrazy, reprezentujce rodzaj
realistycznego malarstwa nieznany sztuce chiÚskiej, klawesyn
oraz zegary, zwÙaszcza jeden z nich duČy i samoczynnie dzwonicy, dla którego cesarz kazaÙ w ogrodach Zakazanego Miasta
zbudowa° wieČ¿ȹ84. Co ciekawe, to wÙaïnie zegary przyczyniÙy
si¿ do tego, Če jezuici mogli pozosta° w stolicy Kraju grodka. Kilka dni po audiencji zegary przestaÙy chodzi°, eunuchowie zwrócili si¿ do ojca Matteo, by przysÙaÙ kogoï, kto potrafi je nakr¿ci°.
DokonaÙ tego ojciec de Pantoja, Ricci zaï przebywajc – rzecz
bez precedensu – przez trzy dni na terenie Zakazanego Miasta,
przyuczyÙ do obsÙugi zegarów specjalnie do tego oddelegowanych czterech eunuchówȹ85. ZdobyÙ tym samym przychylnoï°
tych szczególnych oficjeli, którzy sprawowali rzdy na dworze
cesarza Wanli. Dzi¿ki temu udaÙo mu si¿ zyska° ich protekcj¿,
gdy wszechwÙadne Ministerstwo RytuaÙów zacz¿Ùo domaga°
si¿ opuszczenia przez przybyszów Pekinu i doprowadziÙo nawet do trzymiesi¿cznego aresztowania jezuitów (marzec – maj
1601 roku)ȹ86. Przebywanie cudzoziemców na terenie cesarskiej
stolicy byÙo bowiem niezgodne z chiÚskim prawem. Koronnym
argumentem uČytym w obronie ojca Matteo przez zaprzyjaĊnionych dworzan byÙa niemiÙa dla Wanli perspektywa zatrzymania
zegarów, których nikt nie b¿dzie w stanie powtórnie uruchomi°.
Argument okazaÙ si¿ skuteczny – cesarz co prawda nigdy nie
wydaÙ oficjalnej zgody na osiedlenie zakonników w Pekinie,
ale równieČ nie nakazaÙ im opuïci° stolicy. Co wi¿cej, jezuici
83
Por. X. Zhang, Following the Steps of Matteo Ricci to China, tÙum. z chin.
D. Deshu, Y. Jinping, Beijing 2006, s. 19. Informacje na temat podarowanych
przedmiotów, zawarte w poszczególnych publikacjach, róČni si¿ mi¿dzy sob
doï° znacznie, tak co do opisu samych podarunków, jak i co do ich liczby.
84
Por. tamČe.
85
Por. M. Holdsworth, C. Courtauld, The Forbidden City. The Great Within,
Hong Kong 22008, s. 48.
86
Por. M. Collis, The Great Within, dz. cyt., s. 168-175.
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przebywali odtd w Pekinie na koszt imperatora, który wypÙacaÙ
im comiesi¿czn pensj¿. Tym samym Ricci mógÙ tu swobodnie
dziaÙa°, speÙniajc si¿ tak w pracy misyjnej, jak i naukowejȹ87.
Jak wspomniaÙem, cesarz Wanli byÙ równieČ zafascynowany
klawesynem. PoleciÙ, by czterech nadwornych muzyków zostaÙo przyuczonych do gry na instrumencie. Ich nauk zajÙ si¿
Diego de Pantoja, ojciec Matteo natomiast przystpiÙ do komponowania, piszc dla cesarza osiem Pieïni na klawesyn. ByÙy to
utwory oparte na Odach Horacego, opowiadajce o nieuchronnym upÙywie czasu i niestaÙoïci ludzkiego Čycia. Wkrótce – tak
dzi¿ki melodii, jak i treïci – zyskaÙy olbrzymi popularnoï° nie
tylko na cesarskim dworze, ale wïród urz¿dników i uczonych
stolicy. Owocem tego niespodziewanego muzycznego sukcesu
byÙo wydanie ksiČki zawierajcej teksty utworów po Ùacinie
i w chiÚskim tÙumaczeniu Ricciego. Odzew, z jakim spotkaÙy
si¿ jego kompozycje, zaskoczyÙ samego twórc¿, który nie miaÙ
wyksztaÙcenia muzycznego, a swoje dzieÙo napisaÙ przy pomocy
ojca de Pantojiȹ88. Cesarz zapragnÙ równieČ pozna°, jak wyglda
przybysz, który obdarowaÙ go tak znakomitymi podarunkami.
W tym celu poleciÙ nadwornym malarzom, by namalowali naturalnej wielkoïci portrety zakonników. Przygldajc si¿ wykonanym juČ wizerunkom, zwróciÙ uwag¿ na ich odbiegajce od
chiÚskich twarzy fizjonomie, a zwÙaszcza wydatne, europejskie
nosy; nazywaÙ ich przy tym „huihui”, czyli muzuÙmanamiȹ89.
Dobre kontakty z cesarskim dworem w trakcie dalszego pobytu Ricciego w Pekinie byÙy podtrzymywane przez obie strony,
misjonarz nie tylko nadzorowaÙ prac¿ zegarów, ale równieČ prowadziÙ zaj¿cia z matematyki i astronomii w stoÙecznym Kolegium Matematyki oraz pomagaÙ usprawni° chiÚski kalendarzȹ90.
Poza tym kontynuowaÙ sw prac¿ naukow na terenie misyjnej
87
Por. M. Holdsworth, C. Courtaluld, The Forbidden City. The Great Within,
dz. cyt., s. 48; M. Collis, The Great Within, dz. cyt., s. 175.
88
Por. X. Zhang, Following the Steps of Matteo Ricci to China, dz. cyt., s. 19; M.
Holdsworth, C. Courtauld, The Forbidden City. The Great Within, dz. cyt., s. 48-49.
89
Por. F. Stockwell, Westerners In China. A History of Exploration and Trade,
Ancient Times Through the Present, Jefferson 2002, s. 46.
90
M. Holdsworth, C. Courtauld, The Forbidden City. The Great Within, dz.
cyt., s. 49.
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rezydencjiȹ91. Przy pomocy swych chiÚskich uczniów dokonywaÙ
dalszych tÙumaczeÚ prac z dziedziny matematyki na j¿zyk chiÚski. Wïród chiÚskich wspóÙpracowników Ricciego z czasu pobytu w stolicy na pierwszy plan wysuwaj si¿ dwie postaci: Xu
Guangqi (1562-1633) i Li Zhizao (1565-1630). Szczególnie interesujc postaci byÙ Xu Guangqi. Ten wybitny polityk, agronom,
matematyk i astronom spotkaÙ Matteo Ricciego jeszcze w czasie
pobytu w Nankinie wczesn wiosn roku 1600. ByÙ wtedy urz¿dnikiem cesarskim, ale zarazem czÙowiekiem poszukujcym, który miaÙ za sob przynaleČnoï° do rozmaitych sekt i ugrupowaÚ
o charakterze religijnym, gÙównie buddyjskich i konfucjaÚskich.
W roku 1603 zostaÙ ochrzczony i przyjÙ imi¿ PaweÙ (w listach
Ricciego wyst¿puje jako „nasz PaweÙ”). Konwersja na katolicyzm
nie przeszkodziÙa mu w kontynuacji urz¿dniczej kariery, któr
zwieÚczyÙo stanowisko pierwszego ministra (gelao)ȹ92. W Pekinie,
wraz z Riccim, który traktowaÙ go jak syna, dokoÚczyli przekÙad
szeïciu ksig Elementów Euklidesa, zapocztkowany tÙumaczeniem ksi¿gi pierwszej, dokonanym przez ojca Matteo i Qu Taisu
podczas pobytu w Nankinie. CaÙoï° ukazaÙa si¿ w roku 1607 pod
tytuÙem Pierwszy podr¿cznik geometrii (Jihe yuanben). Wspólnie,
w tym samym roku dokonali przekÙadu trzeciego tomu Geometria practica, ksiČki autorstwa Christopha Claviusa, nauczyciela
Ricciego z Kolegium Rzymskiego jako Wyjaïnienie praktycznych
metod geometrycznych (Celiang fayi). TakČe Li Zhizao naleČaÙ do
grona wysokich rang urz¿dników cesarskich i podobnie jak
Xu pochodziÙ z Szanghaju, z prowincji Hangzhou. W roku 1610
przeszedÙ na katolicyzm, przyjmujc imi¿ Leon. Wraz z ojcem
Matteo przetÙumaczyÙ dwie ksiČki Claviusa: Astrolabium, wydane w roku 1607 pod tytuÙem Ilustrowane wyjaïnienie wspóÙczesnego modelu astrolabium (Hun gai tong xian tu shuo) oraz Epitome
91
Cesarz po przybyciu jezuitów do stolicy ofiarowaÙ im dom w zamieszkanej przez polityczn i naukow elit¿ dzielnicy Xuanwumen. W roku 1605
Ricciemu udaÙo si¿ naby° w pobliČu ziemi¿ i wznieï° w tym miejscu ïwityni¿
(por. K. Yan, Catholic Church in China, tÙum. z chin. S. Chen, Beijing 2004, s. 11).
KoïcióÙ ten, przebudowany gruntownie w roku 1657, stoi w Pekinie do dziï.
Nosi wezwanie Niepokalanego Pocz¿cia NMP, ale najcz¿ïciej bywa nazywany
Nantang (poÙudniowa katedra).
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Por. J. Lacouture, The Jesuits. A Multibiography, dz. cyt., s. 221.
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arithmeticae practicae, która ukazaÙa si¿ juČ po ïmierci Ricciego
w roku 1614 pod znamiennym tytuÙem Zasady arytmetyki wspólne
[róČnym] kulturom (Tongwen suanzhi)ȹ93. Przy pomocy Li Zhizao
ukazywaÙy si¿ równieČ kolejne wydania sÙynnej juČ w Chinach
Mapy ïwiata (1601 i 1602)ȹ94.
Jednak za najwaČniejsze dzieÙo opublikowane w trakcie pobytu w Pekinie sam Ricci uznawaÙ now, rozszerzon i ulepszon wersj¿ katechizmu Prawdziwa wykÙadnia Pana Nieba (Tianzhu
Shiyi), opublikowan w roku 1603, nad któr pracowaÙ bez maÙa
dziesi¿° lat.ȹ95 Podobnie jak we wczeïniejszym katechizmie, który wspóÙtworzyÙ z Michele Ruggierim, Ricci takČe i w tej publikacji wykorzystaÙ chiÚskie, staroČytne poj¿cia religijne do
opisu chrzeïcijaÚskich prawd wiary, przekonany byÙ bowiem,
Če w kulturze Chin moČna odnaleĊ° ïlady chrystianizmu. PosÙuČyÙ si¿ przy tym poj¿ciami takimi jak tian (Niebo), zhu (Pan;
WÙadca) oraz Shangdi (Pan na wysokoïciach) w celu przybliČenia
chrzeïcijaÚskiego Boga mieszkaÚcom Kraju grodka. Argumenty na rzecz chrzeïcijaÚstwa, dobierane przez ojca Matteo, miaÙy
przede wszystkim charakter rozumowy, zwalczaÙy „przesdy”
buddyzmu i taoizmu, a w mniejszym stopniu odwoÙywaÙy si¿
do autorytetu Pisma ïw. ZawieraÙy równieČ cytaty zaczerpni¿te z pism chiÚskich myïlicieli (gÙównie konfucjaÚskich), tak by
praca mogÙa by° Ùatwiejsza do zaakceptowania dla ChiÚczyka
oczytanego we wÙasnych klasykachȹ96. Jak zauwaČyÙ Haun Saussy
Plan nawrócenia ChiÚczyków, w wydaniu Ricciego, zakÙadaÙ
wykorzystanie j¿zyka i sÙownictwa pism kanonicznych oraz
konfucjanizmu na uČytek katolicyzmu, a przy okazji nadania
wierze katolickiej prestiČu, którego [w oczach ChiÚczyków] nie
posiadaÙa. Nawracanie ChiÚczyków w pierwszej kolejnoïci wymagaÙo konwersji [chiÚskich] klasykówȹ97.
93

Por. W. Zhu, Coming out of the Middle Ages, tÙum. z chiÚ. R. Hayhoe, Armonk 1990, s. 83; Ch. Sasaki, Descartes’s Mathematical Thought, dz. cyt., s. 39-40.
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Por. Z. Longxi, Translating Cultures: China and the West, w: Chinese Thought
in a Global Context. A Dialogue Between Chinese and Western Philosophical Approaches, red. K.-H. Pohl, Leiden 1999, s. 37-38.
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Dla Ricciego korzystanie z tradycyjnych, w przewaČajcej mierze konfucjaÚskich tekstów byÙo jak najbardziej uzasadnione
i wynikaÙo z jego przekonania, Če zawieraj one w sobie boskie
objawienie w formie religii naturalnej (theologia naturalis), któr mieszkaÚcy Kraju grodka przyswoili sobie w doskonaÙym
stopniuȹ98.
Jednak idee ojca Matteo okazaÙy si¿ na tyle kontrowersyjne,
Če wzbudziÙy sprzeciw, a póĊniej spotkaÙy si¿ z pot¿pieniem.
W II poÙ. XVII wieku staÙy si¿ przedmiotem gÙoïnego konfliktu
w Ùonie samego KoïcioÙa katolickiego, znanego pod nazw sporu o ryty chiÚskie. W jego nast¿pstwie stosowanie poj¿° Shangdi
i tian na okreïlenie Boga i Nieba zostaÙo pot¿pione przez papieČa Klemensa XI w roku 1704 i 1715. W roku 1704 Klemens XI,
a w roku 1742 Benedykt XIV zakazali stosowania w obrz¿dach
liturgicznych konfucjaÚskich rytuaÙów zwizanych z kultem
przodków oraz czci oddawan Konfucjuszowi jako sprzecznych z wiar katolick. Tym samym odrzucono koncepcj¿ tzw.
akomodacji misyjnej (dostosowywania si¿ misjonarzy do kultury
i zwyczajów panujcych w kraju misyjnym), której Matteo Ricci
byÙ prekursorem. Zaprzepaszczone zostaÙy lata pracy kilku pokoleÚ jezuickich misjonarzy na terenie Chin: po roku 1704 doszÙo
do konfliktu z cesarzem i nie tylko utracono wsparcie wÙadzy
centralnej, ale katolicyzm zostaÙ poddany represjom, w zwizku z czym drastycznie zacz¿Ùa spada° liczba wiernych. Dopiero Pius XII w roku 1939 przyznaÙ racj¿ zwolennikom koncepcji
akomodacjiȹ99.
Nast¿pna waČna pekiÚska ksiČka Matteo Ricciego równieČ
spotkaÙa si¿ z szerokim odzewem Europejczyków, wzbudzajc
przy tym pozytywne, a nie negatywne emocje. W roku 1608 ojciec Ricci, w obliczu pogarszajcego si¿ zdrowia, przystpiÙ do
pisania swego ostatniego dzieÙa. Tym razem byÙo ono adresowane bezpoïrednio do czytelników europejskich i pisane w j¿zyku
98

Por. Z. Longxi, Translating Cultures: China and the West, dz. cyt., s. 38.
Por. D.E. Mungello, Curious Land. Jesuit Accommodation and the Origins of
Sinology, dz. cyt., s. 28-38, 85-88. Do ostatecznego zaakceptowania chiÚskich
rytów przyczyniÙo si¿ wpisanie ich w kontekst analogicznych rytuaÙów japoÚskiego sintoizmu, których charakter jest równieČ bardziej obywatelski i spoÙeczny niČ religijny.
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wÙoskim, a nosiÙo tytuÙ Della entrata della Compagnia di Gesù
e christianità nella Cina (O wejïciu Towarzystwa Jezusowego i chrzeïcijaÚstwa do Chin). KsiČka miaÙa charakter na poÙy dziennika,
na poÙy autobiografii i opowiadaÙa o peÙnej przygód, trudów
i niebezpieczeÚstw jezuickiej misji w Kraju grodka. ZawieraÙa
równieČ dokÙadne opisy Chin, ich ludnoïci, chiÚskich religii,
zwyczajów, kultury oraz sztuki. OtwieraÙa mieszkaÚców Starego Kontynentu na to tajemnicze i zamkni¿te do niedawna dla
Europejczyków paÚstwo. Przy czym ojciec Matteo sportretowaÙ
Chiny i ich mieszkaÚców peÙnym sympatii, zrozumienia, a nawet podziwu piórem. R¿kopis, po ïmierci Ricciego, do Europy
przywiózÙ ojciec Nicolas Trigault (1577-1628). Francuski jezuita
przetÙumaczyÙ zapiski ojca Matteo na Ùacin¿ i wydaÙ drukiem
w roku 1615ȹ100. BÙyskawicznie zacz¿Ùy pojawia° si¿ tÙumaczenia
w j¿zykach narodowych: w 1616 po francusku, rok póĊniej po
niemiecku, w 1621 po hiszpaÚsku. W roku 1667 obszerne fragmenty pracy Ricciego zostaÙy zamieszczone w dziele innego wybitnego jezuity XVII stulecia Athanasiusa Kirchera (1602-1680)
zatytuÙowanym China Illustrataȹ101. Wspomniane publikacje nie
tylko sprawiÙy wzrost zainteresowania problematyk chiÚsk,
ale pod koniec wieku XVII i na pocztku nast¿pnego stulecia
wywoÙaÙy wr¿cz mod¿ na wszystko, co chiÚskie, poczynajc od
filozofii i religii, poprzez sztuk¿, a koÚczc na ubiorze, ogrodnictwie oraz kolekcjonowaniu wszelkiej maïci dziwnych, orientalnych przedmiotów, prawdziwych „chinoiserie”. Ten entuzjazm
udzieliÙ si¿ równieČ najwybitniejszym umysÙom naszego kontynentu. G.W. Leibniz, w swojej ksiČce Novissima Sinica wydanej
w roku 1699, pozostaje pod takim wraČeniem chiÚskiego „porzdku moralnego”, Če pisze o koniecznoïci przyjazdu do Europy chiÚskich misjonarzy, którzy nauczyliby tutejsz ludnoï°
zasad religii naturalnej, na analogicznej zasadzie jak europejscy misjonarze ucz religii objawionej ChiÚczykówȹ102. Wolter
z kolei bezgranicznie podziwiaÙ Konfucjusza, tak Če chiÚski
100
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m¿drzec zostaÙ, wedÙug Adolfa Reichweina, „ïwi¿tym patronem
XVIII-wiecznego oïwiecenia”ȹ103.
Matteo Ricci tej prawdziwej rewolucji, któr wywoÙaÙo w ïwiadomoïci Europejczyków jego dzieÙo, nie doczekaÙ. ZmarÙ we
ïnie, w domu zakonnym w Pekinie 11 maja 1610 roku. Ostatnie
jego sÙowa skierowane do wspóÙbraci brzmiaÙy podobno: „zostawiÙem wam otwarte drzwi”ȹ104. ByÙa to niewtpliwie prawda.
Jak wiemy w przyszÙoïci te drzwi zostan, nie z winy jezuitów,
zamkni¿te. ChiÚczycy potrafili uczci° tego wybitnego czÙowieka,
jako pierwszy Europejczyk mógÙ zosta° pochowany w chiÚskiej
stolicy, i to na ziemi specjalnie w tym celu ofiarowanej przez
cesarza. WÙaïciwy pogrzeb nastpiÙ 1 listopada 1611 roku. Ricci spoczÙ w grobowcu, w pobliČu bramy Fucheng. Grób zostaÙ
ozdobiony marmurami, pochodzcymi ze stojcej tu niegdyï
buddyjskiej ïwityni. Nad wejïciem umieszczono napis „Z hojnoïci cesarza”ȹ105.
Wró°my do magis, którym jak widzieliïmy, moČna ïmiaÙo opisa° pracowity bieg Čycia Matteo Ricciego – zakonnika, misjonarza, filozofa, teologa, matematyka, astronoma, kartografa, kompozytora, zegarmistrza, poliglot¿, lingwist¿ – twórc¿ sinologii
i antropologa w jednej osobie. MoČemy sobie zada° pytanie: czy
sÙowo to pozostaje wÙaïciwe tylko dla charyzmatu jezuity? Czy
moČna realizowa° „magis” poza Towarzystwem Jezusowym?
Ciekaw odpowiedĊ – w anegdotycznej formie – daje w swej autobiografii wybitny teolog szwajcarski Hans Küng, opisujc, jak
b¿dc w ïredniej szkole prowadzonej przez jezuitów, zastanawiaÙ si¿ nad wstpieniem do ich zakonu:

103
A. Reichwein, China and Europe. Intellectual and Artistic Contacts in the
Eighteenth Century, tÙum. z niem. J.C. Powell, New York 1925, s. 77.
104
I. Echaniz, Paixão e Glória. História da Companhia de Jesus em corpo e alma,
t. 3: Outono – Inverno (1687-1773-1814), São Paulo 2006, s. 61.
105
Por. X. Wang, Christianity and Imperial Culture, dz. cyt., s. 90. Z czasem
wokóÙ grobu powstaÙ pierwszy cmentarz chrzeïcijaÚski w Pekinie, zwany
Zhala. Dziï grób ojca Matteo znajduje si¿ na terenie parku przylegajcego do
szkoÙy ksztaÙccej pracowników chiÚskiej administracji, jeszcze do niedawna
byÙa to uczelnia edukujca wyČsze kadry Komunistycznej Partii Chin (por.
G. Andreotti, Jezuita w Chinach. Matteo Ricci z Italii do Pekinu, dz. cyt., s. 7-16).

182

PюѤђҝ RюѐћѦ

ZastanawiaÙem si¿ w czasie pierwszego roku moich )wiczeÚ duchownych, czy magis i dČenie do doskonaÙoïci sprawi, Če aby
je realizowa°, b¿d¿ musiaÙ zosta° jezuit? ZapytaÙem o to podczas prywatnej rozmowy kierownika )wiczeÚ. „Wcale nie”, odpowiedziaÙ w zadziwiajco jednoznaczny sposób ojciec Vorspel,
„nie musisz by° jezuit, do doskonaÙoïci moČesz teČ dČy° jako
ksidz ïwiecki”. Zachwycajca odpowiedĊ w ustach jezuityȹ106.

106

H. Küng, My Struggle for Freedom. Memoirs, London 22004, s. 65-66.
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PROCES WYCHOWANIA W PEDAGOGICE
IGNACJASSKIEJ. INTERPRETACJA W gWIETLE
WYBRANEJ LITERATURY

1. Poj¿cie wychowania
UČywajc poj¿cia „proces wychowania”, dotykamy dwóch
kwestii: po pierwsze – wychowania, po drugie – procesu. Poj¿cie
wychowania moČna definiowa° w znaczeniu w¿Čszym i szerszym.
W szerszym znaczeniu wychowaniem jest wszelkie oddziaÙywanie na czÙowieka, wspóÙtworzce jego osobow indywidualnoï°.
NaleČ tu róČnorodne i dokonujce si¿ w wielu dziedzinach
Čycia czÙowieka oddziaÙywania rodzinne, ïrodowiskowe, szkolne, zawodowe, wynikajce z uczestnictwa jednostki w róČnych
grupach spoÙecznych: rodzinnych, zawodowych, narodowych,
paÚstwowych itp. (...) Wychowanie w sensie w¿Čszym obejmuje
jedynie zamierzone i ïwiadome oddziaÙywanie na wychowanka,
podejmowane w okreïlonym celu i w okreïlonej sytuacjiȹ1.

Jest to definicja bardzo ogólna, znaczeniowo pojemna, ale i nieprecyzyjna. Wymaga ona dookreïlenia.
W literaturze przedmiotu znajdziemy wiele sposobów definiowania tego poj¿ciaȹ2 i jest ono uzaleČnione gÙównie od koncepcji
1

W. CichoÚ, Wartoïci, czÙowiek, wychowanie, Kraków 1996, s. 113.
Por. na przykÙad: T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak” XLIII
(1991)9, s. 63; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, WSFP „Ignatianum”,
Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 57-58; K. Olbrycht, Dylematy wspóÙczesnego
2
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czÙowieka, jak si¿ przyjmuje. Syntetycznego przegldu definicji wychowania dokonaÙ Marian Nowakȹ3, wskazujc na zÙoČonoï° poj¿cia wychowania. W kontekïcie rozwaČaÚ w ramach
tego artykuÙu warto przybliČy° koncepcj¿ wychowania opracowan przez M. Braun-GaÙkowsk. Wychowanie definiuje ona
jako „pomoc w rozwoju, czyli zbliČaniu si¿ do wartoïci najwaČniejszych, takich jak dobro, prawda, miÙoï°”ȹ4. Definicja ta zakÙada obecnoï° trzech elementów w wychowaniu, które skÙadaj si¿ na okreïlon sytuacj¿ wychowawcz: 1. wychowawcy
(pomoc), 2. wychowanka (rozwój) i 3. celu (dobro, prawda,
miÙoï°). W koncepcji tej wychowanie jawi si¿ jako interakcja
mi¿dzy wychowawc i wychowankiem i jest ukierunkowane
na cel. Relacja wychowawcy i wychowanka nie jest jednostronna, lecz dialogowa, oparta na wzajemnym kontakcie. I jeden,
i drugi zmierzaj do tego samego celu. Jeïli zaï idzie o cel, to
stanowi go wartoïci najwyČsze, niezaleČne od woli, decyzji
poszczególnych osób.
Okreïlanie wartoïci stanowicych cel – pisze M. Braun-GaÙkowska – nie jest domen ani psychologii, która opisuje prawidÙowoïci rozwoju, ani pedagogiki, mówicej o sposobach realizacji
celów. Cele wychowania okreïlane s w nauce przez filozofi¿
normatywn, czyli etyk¿, a w praktyce przyjmowane s najcz¿ïciej jako coï nie potrzebujcego dowodu, jako aksjomat moralny
w rodzaju: dobro naleČy czyni°, a zÙa unika°, trzeba by° dobrym
czÙowiekiemȹ5.

wychowania, „Znak” XLIII (1991)9, s. 40; K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, w: Pedagogika, t. 1: red. naukowa Z. KwieciÚski, B. gliwerski, Warszawa 2004, s. 26.
3
Por. M. Nowak, Wychowanie, w: WokóÙ katechezy posoborowej, red. R. ChaÙupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Redakcja Wydawnictw WydziaÙu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 431-434. Szerok analiz¿
fenomenu wychowania zawarÙ M. Nowak w cz. II, rozdziale IV pracy: Podstawy
pedagogiki otwartej, RW KUL, Lublin 2001, s. 230 n.
4
M. Braun-GaÙkowska, W t¿ sam stron¿. KsiČka dla nauczycieli o wychowaniu
i lekcjach wychowawczych, Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1994, s. 7.
5
M. Braun-GaÙkowska, W t¿ sam stron¿. KsiČka dla nauczycieli o wychowaniu
i lekcjach wychowawczych, dz. cyt. s. 15.
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Cel zatem jest rzecz fundamentaln w wychowaniu i, zdaniem M. Braun-GaÙkowskiej, jest punktem wyjïcia do rozmowy
o wychowaniuȹ6.
Takie pojmowanie celów implikuje okreïlone zadania dla wychowawcy. Zadaniem wychowawcy jest nie tworzenie celu, lecz
pomaganie w odkrywaniu wartoïciȹ7, a przez to pomoc wychowankowi w nabywaniu umiej¿tnoïci kierowania swoim Čyciem
i rozwojem. Tak poj¿ta rola wychowawcy zakÙada usamodzielnianie si¿, autonomi¿ wychowanka, a nie dopasowywanie go do
jakichï okreïlonych formatów (posÙugujc si¿ tresur czy manipulacjȹ8). W takim podejïciu do wychowania wychowanek ma
zagwarantowany szacunek dla wÙasnej wolnoïci, która winna
by° angaČowana w osobisty rozwój.
W tym modelu wychowawca i wychowanek s podmiotami wzajemnie na siebie oddziaÙujcymi, a wi¿c pozostajcymi
w interakcji. Od obu stron tego wychowawczego dialogu zaleČy jakoï° procesu wychowania. Trzeba przy tym bra° pod uwag¿ fakt, Če – jak pisaÙ papieČ PaweÙ VI – „dialog nie jest celem,
ale ïrodkiem. Nie daje prawdy, ale jej szuka. Jest metod, a nie
systemem”ȹ9. Cech zasadnicz dialogu jest dochodzenie do zrozumienia drugiego.
Zrozumie° kogoï to niekoniecznie przyzna° mu racj¿, ale zrobi°
wysiÙek, Čeby spojrze° na spraw¿ z jego strony i wczu° si¿ w jego
sposób myïleniaȹ10.
6

M. Braun-GaÙkowska, Prawo dziecka do wychowania, w: Oblicza dzieciÚstwa,
red. D. Kornas Biela, TN KUL, Lublin 2001, s. 212.
7
W ostatnich dziesi¿cioleciach nastpiÙy istotne zmiany w podejïciu do
wartoïci. Jak pisze W. Brezinka, „wpÙyn¿Ùy one negatywnie na gotowoï° do
akceptacji celów wychowania oraz zaostrzyÙy dawny spór o ich treï° i rang¿.
Zmiany w ïwiecie wartoïci s w gruncie rzeczy zmian nastawienia: z pojmowania siebie i ïwiata przez pryzmat norm i obowizków – na pojmowanie
caÙej rzeczywistoïci przez pryzmat wÙasnego «ja»”. Por. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Wydawnictwo WAM, Kraków
2005, s. 85.
8
Por. J. Tarnowski, Czym nie jest wychowanie?, „Katecheta” 24(1980)5,
s. 217 i n.
9
J. Guitton, Dialogi z PawÙem VI, Warszawa 1969, s. 184.
10
M. Braun-GaÙkowska, W t¿ sam stron¿. KsiČka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, dz. cyt. s. 20. Na temat dialogu w wychowaniu
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PosÙugujc si¿ kategori normy personalistycznejȹ11, moČna powiedzie° za T. Gadaczem, Če wychowanie jest wychowaniem do bycia osobȹ12. SÙowo „bycie” jest tutaj istotne. T. Gadacz
w kontekïcie refleksji nad osobowym charakterem wychowania
dokonuje rozróČnienia mi¿dzy „by°” a „funkcjonowa°”. Bycie
jest byciem osob. Funkcjonowanie – dziaÙaniem bezosobowym.
Bycie osobowe, które stanowi speÙnienie powoÙania czÙowieka,
otwierajc si¿ na dobro, prawd¿ i pi¿kno, uczestniczy w wartoïciach zgodnie z ich preferencj: od wartoïci materialnych, poprzez duchowe ku wartoïci absolutnej – miÙoïci BoČej. Dzi¿ki
uczestnictwu w wartoïciach, dzi¿ki ich urzeczywistnianiu osoba
pozostaje w osobowej relacji do ïwiata, spoÙeczeÚstwa, wolnoïci, dóbr materialnych. Ten ïwiat wartoïci odsÙania si¿ w sposób Čywy poprzez spotkanie osób. Przenoszc to rozróČnienie
na grunt wychowania, moČna dostrzec róČnice mi¿dzy wychowaniem w optyce „bycia” i w optyce „funkcjonowania”. ZostaÙy
one ukazane w poniČszej tabeli (tabela 1).
Przyj¿cie „normy personalistycznej” zwizane jest z wychowaniem w optyce bycia. CzÙowiek bowiem – jak pisze R. JaroszyÚski –
jest podmiotem – osob i z tego tytuÙu zawsze winien by° traktowany jako cel, a nie jako ïrodek dziaÙania. CzÙowiek-osoba nie
jest w sensie ïcisÙym ani cz¿ïci natury, ani cz¿ïci spoÙeczeÚstwa czy paÚstwa. Nawet bowiem jako czÙonek pewnej spoÙecznoïci czy obywatel w paÚstwie, mimo iČ wchodzi z tego powodu
w wiele wiČcych go relacji, jest ponad paÚstwem i ponad spoÙeczeÚstwem. Te s bowiem bytami relacyjnymi zawieszonymi
na podmiocie (...) s wi¿c w ostatecznej perspektywie dla czÙowieka, a nie czÙowiek dla nichȹ13.

Owo bycie „przed paÚstwem i ponad spoÙecznoïci” nie powinno
by° rozumiane w kategoriach alienacji, chociaČ taka droga teČ jest
moČliwa, bowiem czÙowiek
zob. równieČ J. Tarnowski, Dialog metod wychowania chrzeïcijaÚskiego, „Chrzeïcijanin w gwiecie” 22(1973)2, s. 14-21.
11
Poj¿cie normy personalistycznej – jako oryginalnej koncepcji – zostaÙo
sformuÙowane przez Karola WojtyÙ¿ w ksiČce MiÙoï° i odpowiedzialnoï° (Lublin
1960), moČna je streïci° nast¿pujco: Osoba nie moČe by° przedmiotem uČycia,
ale tylko przedmiotem miÙoïci.
12
Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, art. cyt.
13
P. JaroszyÚski, Etyka. Dramat Čycia moralnego, Warszawa 1993, s. 11.
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wyodr¿bniajc si¿ jako jednostka staje wobec koniecznoïci wyboru: albo zespoli si¿ ze ïwiatem w spontanicznym akcie miÙoïci
i twórczej pracy, albo b¿dzie szukaÙ takiej wi¿zi ze ïwiatem, która oznacza utrat¿ wolnoïci i dezintegracj¿ osobowoïci wÙasnejȹ14 .
Tabela 1. Wychowanie w optyce bycia i optyce funkcjonowania
Wychowanie w optyce „bycia”
– spotkanie osób: mistrza
i wychowanka, poprzez które
odkrywa si¿ horyzont wartoïci
osobotwórczych
– wychowanie jako naïladowanie
wzorców osobowych, mistrzów
– Čywi ludzie, których programem
jest samo Čycie
– autorytet duchowy i intelektualny,
niezaleČny od panujcego porzdku

– wychowawca kieruje swój apel
do caÙej osoby, zwÙaszcza do jej
uczu°. Jego celem jest uzdolnienie
wychowanka do samodzielnego
formuÙowania sdów o rzeczywistoïci
– wychowanie twórcze i dynamiczne;
jest otwarte, gdyČ zawsze zmierza
ku temu, co lepsze prawdziwsze,
pi¿kniejsze. Jego celem jest miÙoï°
Boga, która jest ĊródÙem wszelkiej
twórczoïci

Wychowanie w optyce
„funkcjonowania”
– obiektywny, przedmiotowy sposób
traktowania czÙowieka

– bezosobowy charakter wychowania:
zjednoczenie z bezosobowym
obowizkiem
– programy i przepisy
– autorytet wychowawcy oparty
jedynie o prawo porzdku, jego
autorytet jest autorytetem wÙadzy.
Posiada go tak dÙugo, jak dÙugo trwa
dany porzdek, którego strzeČe
– oddziaÙywanie na intelekt i pami¿°,
gdyČ celem wychowawcy jest, by
uczeÚ przyswoiÙ zasady

– tu ostatecznym celem wychowania
jest bezruch. DČy si¿ do stanu tzw.
ïwi¿tego spokoju. Wychowanka
ocenia si¿ pozytywnie o tyle, o ile
mieïci si¿ on w okreïlonym porzdku
i nie przeszkadza wychowawcom

ródÙo: opracowanie wÙasne na podstawie: T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt.

Nie moČe zatem realizowa° si¿ dojrzewanie do peÙni czÙowieczeÚstwa w izolacji czy czystym indywidualizmie, lecz tylko we
wspólnocie i solidarnoïciȹ15.

14

E. Fromm, Ucieczka od wolnoïci, Warszawa 1997, s. 38-39.
Por. P. Freire, „Bankowa” koncepcja edukacji jako narz¿dzie opresji, w: Edukacja
i wyzwolenie, red. K. Blusz, Kraków 1992, s. 110.
15
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Jak chodzi o proces, poj¿cie to zwizane jest z czasem, z dzianiem si¿, ze zmian, z kontekstem. Procesualnoï° wychowania
wymaga analizowania go na poszczególnych etapach rozwoju
osobowego, w róČnorodnych kontekstach spoÙecznych, ekonomicznych, kulturowych, w zróČnicowanych warunkach ustrojowych itp.

2. Struktura procesu wychowania
W. CichoÚ wskazuje na fakt, Če wi¿kszoï° dotychczasowych
badaÚ pedagogicznych dotyczcych procesu wychowania skupiaÙa si¿ na ukazywaniu struktury i mechanizmów danego
oddziaÙywania wychowawczego. Tymczasem – jak si¿ okazuje – gÙ¿bsze zrozumienie natury procesu wychowania wymaga
wydobycia jego aspektów aksjologicznych i antropologicznychȹ16.

Przyj¿ta okreïlona antropologia, jak i aksjologia stanowi wÙaïciwie podstaw¿ procesu wychowania. Obrazuje to rys. 1.
Rys. 1. Struktura procesu wychowania
Osobowe „Ja”

Samowychowanie

Wychowanie (sytuacja wychowawcza)

Filozoficzna koncepcja czÙowieka
(antropologia)

teoria wartoïci
(aksjologia)

ródÙo: Opracowanie wÙasne na podstawie: W. CichoÚ, Wartoïci, czÙowiek, wychowanie, Kraków 1996.

16

W. CichoÚ, Wartoïci, czÙowiek, wychowanie, dz. cyt., s. 118.
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Przebieg procesu wychowania uzaleČniony jest od przyj¿tej
podstawy aksjologicznej i filozoficznej (antropologia filozoficzna). Przyj¿cie okreïlonej koncepcji filozoficznej czÙowieka i okreïlonej aksjologii uwidacznia si¿ w doborze ïrodków, narz¿dzi
i metod wychowania. Uwidacznia si¿ w caÙej organizacji procesu wychowania i ksztaÙcenia, w okreïleniu zadaÚ nauczycieli-wychowawców i uczniów-wychowanków.

3. System wychowania
Proces wychowania realizowany jest w ramach okreïlonego
systemu wychowania. W uj¿ciu Stefana Kunowskiego
system wychowawczy (…) ksztaÙtowany jest pod wpÙywem potrzeb, doïwiadczenia, wiedzy i przekonaÚ spoÙeczeÚstwa danego czasuȹ17.

Odzwierciedla on zespóÙ
idei, które dotycz:
1. interpretacji caÙej rzeczywistoïci,
2. koncepcji czÙowieka,
3. koncepcji Čycia moralnego ludzi oraz
4. koncepcji Čycia spoÙecznego.
W zwizku z tym system wychowawczy konstruuje ideaÙ
czÙowieka doskonaÙego jako cel realizacyjny wychowania oraz
okreïla zespóÙ warunków, sÙuČcych do urzeczywistnienia celu,
a wynikajcych z zaÙoČeÚ ïwiatopogldowych i uzasadnieÚ filozoficznych, ujmujcych ïwiat i rzeczywistoï° w jednolit caÙoï°
oraz pochodzcy z danych wiedzy naukowej o czÙowieku tzw.
antropologii filozoficznejȹ18.

To wÙaïnie zaÙoČenia ïwiatopogldowe oraz zaÙoČenia filozoficzne
stanowi podstaw¿ zróČnicowania systemów wychowawczych.

17

S. Kunowski, Podstawy wspóÙczesnej pedagogiki, Wyd. SalezjaÚskie,
Warszawa 2004, s. 85.
18
S. Kunowski, Podstawy wspóÙczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 87-88.

192

Aћћю KџңљіјќѤѠјю

Biorc pod uwag¿ odmienne podstawy filozoficzne i aksjologiczne, moČna wyodr¿bni° trzy systemy wychowania:
1. system chrzeïcijaÚski,
2. system liberalny,
3. system socjalistyczny.
Opisana powyČej koncepcja wychowania koresponduje z ideaÙem systemu chrzeïcijaÚskiego wychowania, którego gÙówne
zaÙoČenia moČna uj° w nast¿pujcych punktach:
a) Podstaw¿ ïwiatopogldow systemu chrzeïcijaÚskiego
tworzy religia objawiona przez Jezusa Chrystusa, regulujca
stosunek osobowy czÙowieka do Boga na podstawie wiary jako
rozumnego posÙuszeÚstwa prawdom ogÙoszonym przez Boga
(teizm). Wiara zaï jest ufnoïci i wiernoïci Bogu objawionemu
jako dobrowolna odpowiedĊ czÙowieka na nadprzyrodzone wezwanie BoČe.
b) Rozumowe wyjaïnienie celów religijnych wychowania
chrzeïcijaÚskiego oraz procesu rozwoju czÙowieka pochodz
z filozofii arystotelewsko-tomistycznej. WspóÙczeïnie szczególne znaczenie maj wÙaïnie zasady filozofii ïw. Tomasza z Akwinu (1225-1274).
System wychowania chrzeïcijaÚskiego formuÙuje ideaÙ czÙowieka, ide¿ moralizmu, ide¿ humanizmu oraz ide¿ personalizmu w oparciu o pedagogi¿ Jezusa Chrystusa. IdeaÙ nowego
czÙowieka kryje si¿ pod hasÙem c h r y s t o c e n t r y z m. Jest ono
rozumiane jako uformowanie doskonaÙego chrzeïcijanina naïladujcego Chrystusa poprzez nastawienie caÙej swej orientacji w dziaÙaniu wychowawczym ku Chrystusowi. M o r a l i z m
chrzeïcijaÚski w wychowaniu wynika z nauki Chrystusa, który Čda dobrych owoców Čycia i dobrych uczynków, majcych
wartoï° zbawcz.
P e r s o n a l i z m – jako podstawa moralnoïci i wychowania
chrzeïcijaÚskiego – polega na podkreïlaniu wielkiej godnoïci
i wartoïci kaČdego czÙowieka jako osoby, czyli z natury istoty
rozumnej i wolnej. H u m a n i z m chrzeïcijaÚski wspóÙczeïnie
jest spoÙeczn realizacj dobra i zaspokajania wszelkich potrzeb
ludzkich z miÙoïci Boga i bliĊniego.
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4. Pedagogika ignacjaÚska
Pedagogika ignacjaÚska – jako wpisana w system wychowania chrzeïcijaÚskiego – nie byÙa czymï oryginalnym. Pierwsi jezuici ksztaÙcili si¿ na Sorbonie i to wÙaïnie system edukacyjny
uniwersytetu paryskiego odtwarzali w swoich instytucjach. Jak
czytamy we wspóÙczesnych dokumentach dotyczcych edukacji
ignacjaÚskiej,
pedagogia ignacjaÚska od pocztku byÙa eklektyczna w dobieraniu metod nauczania i uczenia si¿. Sam Ignacy Loyola zaadaptowaÙ modus parisiensis, czyli uporzdkowan metod¿ pedagogiczn, stosowan w tamtych czasach na Uniwersytecie Paryskim.
(...) MoČna by° pewnym, Če w XVI jezuici nie mieli formalnych,
naukowo sprawdzonych metod, które np. proponuje si¿ obecnie
w psychologii rozwojowej. Indywidualna troska o kaČdego ucznia sprawiÙa, Če nauczyciele-jezuici byli uwaČni na wszystko, co
pomagaÙo we wzroïcie osobowymȹ19.

Jezuici w swoim systemie edukacyjnym kÙadli nacisk w sposób szczególny na osob¿. MoČna powiedzie°, Če pedagogika
ignacjaÚska to pedagogika skoncentrowana na osobie. Niewtpliwie ten element w tradycji jezuickiej jest bardzo mocny, cho°
znów nie wyjtkowy, poniewaČ wpisuje si¿ w juČ ugruntowan
tradycj¿ nauczania katolickiego, które odwoÙuje si¿ do osoby Jezusa Chrystusa i Jego nauczania.
eby t¿ fundamentaln cech¿ jezuickiego ksztaÙcenia i wychowania wprowadzi° w Čycie, jezuici poszukuj nieustannie
i adaptuj metody, które pomog pozna° i lepiej zrozumie° osob¿ z jej indywidualnymi i spoÙecznymi uwarunkowaniami. Std
teČ
staÙ charakterystyk ignacjaÚskiej pedagogii jest systematyczne
wÙczanie metod pochodzcych z róČnych ĊródeÙ. Przyczynia si¿
to do integralnej: intelektualnej, spoÙecznej, moralnej i religijnej
formacji osobyȹ20.

19

Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2006, s. 104.
20
Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt. s. 105.
Pedagogika...13
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W edukacji ignacjaÚskiej moČna wyróČni° za Fadelem Sidaroussemȹ21 trzy wymiary: wymiar osoby z jej specyficznoïci
i jednostkowoïci, wymiar relacji do drugiego oraz wymiar
transcendentny. Wymiary te wyraČaj duchowoï° )wiczeÚ duchownych ïw. Ignacego, stanowic inspiracj¿ dla edukacji.

Wymiar osobowy
Edukacja ignacjaÚska stawia sobie za cel integralny rozwój
osoby ludzkiej, uwzgl¿dniajc aspekt inteligencji, woli, uczu°,
pami¿ci, wraČliwoï° na sztuk¿, wolnoï°.
Inteligencja, wymiar intelektualny, ma niewtpliwie status
wyjtkowy w instytucjach edukacyjnych. KsztaÙtuje bowiem
zmysÙ krytyczny. To dzi¿ki inteligencji dokonuje si¿ rozeznawanie – umiej¿tnoï° typowo ignacjaÚska, która polega na rozróČnianiu rzeczy, na ich nazywaniu i ocenianiu. JednakowoČ,
wyÙcznoï° ksztaÙcenia inteligencji pozostaje cigÙ pokus nauczania, zwÙaszcza na poziomie akademickim, ryzykujc popadni¿cie w intelektualizm i akademizm. eby tego unikn°, powstaje koniecznoï° ksztaÙcenia innych elementów osobowoïci.
Jedn z nich jest wola.
Wola jest szczególnie efektywna w codziennych Čyciowych
walkach. Wola wskazuje na relacj¿ do innych. To ona jest pomocna w podejmowaniu decyzji, jest zatem motorem wprowadzania
w Čycie efektów rozeznawania.
Sfera uczu° ma poczesne miejsce w pedagogice ignacjaÚskiej.
Jej oïrodek stanowi pragnienie. W kontekïcie pedagogiki ignacjaÚskiej mówi si¿ nawet o pedagogice pragnienia. Owo ignacjaÚskie pragnienie oczyszcza si¿ w oboj¿tnoïci czy, innymi sÙowy, w wolnoïci wewn¿trznej w stosunku do siebie, do innych
osób, do sytuacji i wydarzeÚ, rzeczy i miejsc, do wÙasnych planów – a wszystko po to, by móc podejmowa° decyzje i kierowa°
swoim Čyciem nie wedÙug nieuporzdkowanych skÙonnoïci, ale
uporzdkowanych, skierowanych na chwaÙ¿ Boga i dobro ludzi.

21

http://www.cndp-erpent.be/pedagogie%20jesuite.htm
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Pami¿° jest zdolnoïci do odczytywania przeszÙoïci z pewnego dystansu, który pozwala unikn° natychmiastowoïci.
Czucie i smakowanie – jest to znana formuÙa ïw. Ignacego,
mocno obecna w Čyciu duchowym, wspóÙbrzmi to zreszt bardzo dobrze ze wspóÙczesn antropologi.
ZmysÙ artystyczny oČywiany przez wyobraĊni¿ jest charakterystyczny dla darmowoïci. WspóÙczesny ïwiat zdaje si¿ poïwi¿ca° na rzecz skutecznoïci i utylitaryzmu. Tradycja jezuicka
zawsze wspieraÙa sztuk¿ we wszystkich jej postaciach, formach,
w sposób szczególny teatr, deklamacj¿, retoryk¿.
W centrum tych wszystkich aspektów osobowoïci ludzkiej
i niejako jej motorem jest wolnoï° – najwyČszy dar, w jaki wyposaČony zostaÙ czÙowiek i jaki odróČnia go od wszystkich innych
istot Čywych.
Indywidualne podejïcie do osoby wiČe si¿ ïciïle z indywidualnym towarzyszeniem (cura personalis), w ramach której pomoc oferowana jest osobie z uwzgl¿dnieniem punktu, w którym
si¿ aktualnie znajduje, tu i teraz.

Wymiar relacyjny
Trudno sobie wyobrazi° poziom osobowy bez poziomu relacyjnego, bez odniesienia do drugiego, w swoim podwójnym
aspekcie: z jednej strony interpersonalnym, a z drugiej strony
wspólnotowym czy spoÙecznym i politycznym. Jeïli wymiar
osobowy nie jest wpisany w wymiar wspólnotowy, staje si¿ czystym indywidualizmem albo egocentryczn realizacj siebie.
Ten poziom relacyjny jest oparty na wartoïciach, co ïw. Ignacy,
uČywajc j¿zyka swojej epoki, okreïlaÙ mianem cnoty.
Edukacja ignacjaÚska, w swoim wymiarze interpersonalnym,
oparta jest na jasnej zasadzie: praesupponendum, czy teČ pozytywnego a priori w stosunku do innego, pozytywnego nastawienia
do drugiego. W kaČdym stosunku mi¿dzyosobowym, w kaČdym dialogu naleČy „uratowa° propozycj¿ drugiego”, „usprawiedliwi° j”, unikajc nieufnoïci, uprzedzenia czy konkurencji.
Wewntrz tej zasady przychylnoïci, pozytywnego nastawienia mieïci si¿ formuÙa ïw. Ignacego: „Kocha° i sÙuČy°”. Relacja
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interpersonalna jest zasadniczo oparta na miÙoïci i sÙuČbie. SÙuČba jest wyrazem, przejawem miÙoïci. Pedro Arrupe, byÙy generaÙ zakonu jezuitów, na podstawie ignacjaÚskiego „Kocha°
i sÙuČy°” sformuÙowaÙ w kontekïcie pracy edukacyjnej zasad¿:
„Formowa° ludzi dla innych”. Bycie dla innych zwizane jest
ïciïle z dyspozycyjnoïci. Jest to sÙowo kluczowe dla pedagogiki
ignacjaÚskiej.

Wymiar transcendentny
Ów wymiar transcendentny jest celem ostatecznym albo
pierwszym edukacji jezuickiej. Celem ostatecznym moČe by°
ona pedagogicznie w tym sensie, Če poprzez wymiar osoby, która realizuje si¿ w swoim rozwoju i rozkwita w relacjach z innymi
i w spoÙeczeÚstwie, moČe dojï° do Boga lub nie dojï° do Niego.
Wychowawca bowiem musi respektowa° osobisty wybór. Celem
pierwszym – w tym sensie, Če jest ontologicznie Zasad i Fundamentem czÙowieka: jak czytamy w Biblii, czÙowiek jest stworzony na obraz i podobieÚstwo BoČe i rol edukacji jest przedstawi°,
wyjaïni° ten poziom, pomóc przejï° od intuicji do zrozumienia.
W ten sposób przygotowuje ona do wolnego i osobistego wyboru Boga lub niedokonania tego wyboru.
Scharakteryzowane powyČej trzy wymiary edukacji ignacjaÚskiej moČna uj° w formie praktycznych wskazaÚ. R. Nouailhat
sformuÙowaÙ ich pi¿tnaïcieȹ22:
Tr z y p r z e k o n a n i a w y j ï c i o w e
1. KaČdy jest niepodobny do drugiego. KaČdy wi¿c wymaga
szczególnej uwagi.
2. Na pocztku zawsze jest nie tak. Potencjalny rozwój kaČdego
jest na wiele sposobów hamowany (na przykÙad przez nieuporzdkowane przywizania itp.)
3. Post¿p jest moČliwy. Zawsze moČna zrobi° lepiej, by° lepszym.

22

Por. R. Nouailhat, Enseigner le fait religieux. Un défi pour la laïcité, Nathan,
Paris 2004.
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Tr z y p o l a d z i a Ù a j  c y c h s i Ù
1. Osobisty kapitaÙ kaČdego, jego wola, rozum.
2. ZÙy duch, który wprowadza kÙamstwo i beznadziej¿.
3. Dobry duch, który wzywa i wprawia w ruch, aby robi° post¿p.
Tr z y z a s a d y o r g a n i z a c y j n e
1. Nie ma innej pedagogiki oprócz aktywnej. Klasa jest miejscem,
gdzie uczniowie powinni nauczy° si¿ pracowa° osobiïcie.
2. Ustalenie jasnych celów i konkretnych etapów, robi° maÙo, ale
intensywnie, dogÙ¿bnie.
3. Zebra° efekty swojego dziaÙania poprzez powtarzanie, interioryzujc, przyswajajc osobiïcie wiedz¿.
Tr z y w a r u n k i w z r o s t u
1. Konieczna jest regulacja subiektywizmu w grupie i przez
grup¿.
2. Posiadanie repondera (towarzysza drogi, osob¿ towarzyszc,
tutora itp.), który pozwoli, Če sprawy b¿d si¿ dziaÙy czy b¿d
wypowiadane wobec drugiego. Nikt nie formuje si¿ sam.
3. Odczytywanie swojej praktyki, swojego dziaÙania (metapoznanie): poïwi¿canie czasu na to, Čeby lepiej pozna° samego
siebie, lepiej pozna° to, co si¿ powinno robi°.
Tr z y z Ù o t e r e g u Ù y / z a s a d y
1. OdróČnia° ducha od litery, wizj¿ od metody.
2. Nauczy° si¿ podejmowa° decyzje, dokonywa° wyborów, by°
autonomicznym, wolnym.
3. Mie° ïwiadomoï° wÙasnej historii w jej rozcigÙoïci.
Te praktyczne wskazania, reguÙy sÙuČ do ksztaÙtowania
kompetencji.
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5. Kompetencje w pedagogice ignacjaÚskiej
Kompetencje s kategori podmiotow, co oznacza, Če przypisane s one do osoby lub grupy osóbȹ23. Wojciech SroczyÚski
zwraca w tym kontekïcie uwag¿ na fakt, Če autorem kompetencji jest zarówno osoba, jak teČ spoÙeczeÚstwo, które oczekuje od
ludzi powszechnie uznawanych zachowaÚ i gotowoïci sprostania im. Jego zdaniem
zdolnoïci, umiej¿tnoïci, sprawnoïci, wiedza, talent wówczas
staj si¿ kompetencjami okreïlonej osoby, gdy znajduj potwierdzenie w Čyciu spoÙecznymȹ24.

Poj¿cie „kompetencje” funkcjonuje na gruncie róČnych dyscyplin naukowych. W nurcie nauk spoÙecznych wiČe si¿ je zazwyczaj z kwesti efektywnoïci dziaÙaniaȹ25. W aspekcie pedagogicznym zaznaczaj si¿ dwa uj¿cia kompetencji: jako adaptacyjny
oraz jako transgresyjny potencjaÙ podmiotu. W pierwszym uj¿ciu – jako adaptacyjny potencjaÙ podmiotu – poj¿cie kompetencji
oznacza dyspozycj¿ do dziaÙania instrumentalnego. Dyspozycja
ta jest zwizana z wiedz, umiej¿tnoïciami, motywacj oraz przekonaniem podmiotu o posiadaniu tej dyspozycji. Podlega ona
treningowi, którego celem jest osigni¿cie okreïlonego poziomu
kompetencji. Kompetencja przejawia si¿ w okreïlonych aspektach
zachowaniach podmiotu, które poddaj si¿ zewn¿trznej obserwacji i umoČliwiaj ocen¿ jej poziomu. W drugim uj¿ciu kompetencji jako transgresyjnego potencjaÙu podmiotu jest ona rodzajem
struktury poznawczej, która integruje funkcjonujce w jej ramach
elementy oraz równowaČy relacje czÙowieka ze ïwiatemȹ26.
Poj¿cie kompetencji moČna ujmowa° takČe w kategoriach
statusu lub dziaÙania. Pierwsze podejïcie skupia si¿ na statusie
23
Por. M. ZióÙkowski, Kompetencja kulturowa, w: Antropologiczne podstawy
wychowania, red. R. Schultz, Warszawa 1996, s. 252-253.
24
Por. W. SroczyÚski, Pedagogika spoÙeczna a kompetencje spoÙeczne, „Pedagogika SpoÙeczna” 2002, nr 4(6), s. 25.
25
Por. K. Tucholska, Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psychologiczne” 2005, nr 2, s. 11.
26
Por. A. M¿czkowska, Kompetencja, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
t. 2, Warszawa 2003, s. 693-695.
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formalnym podmiotu, natomiast drugie na dziaÙaniu. Rozpatrujc kompetencje w znaczeniu „statusowym”, moČna zauwaČy°,
Če ich struktura b¿dzie obejmowaÙa caÙoksztaÙt uprawnieÚ i odpowiedzialnoïci, które wynikaj z obowizków osób zajmujcych
okreïlone stanowiska. Zatem uj¿cie podmiotowe tych kompetencji b¿dzie ukazywaÙo, kto je posiada, a z kolei uj¿cie przedmiotowe
kompetencji wyjaïnia, w jakim zakresie s one posiadaneȹ27. Natomiast w znaczeniu „dziaÙaniowym” struktura kompetencji opiera
si¿ na wiedzy, umiej¿tnoïciach, doïwiadczeniu oraz postawachȹ28.
W edukacji jezuickiej mamy do czynienia z przezwyci¿Čeniem
jednostronnoïci uj¿° ksztaÙtowania kompetencji na rzecz caÙoïciowego ich rozumienia. W ramach praktyki edukacyjnej jezuitów
jest miejsce na ksztaÙtowanie zarówno kompetencji zwizanych
z transmisj/asymilacj kulturow, jak i kompetencji emancypacyjnych, zwizanych z rozwojem kultury w kluczu wartoïci.
Oprócz przekazania kultury, waČnym elementem jest przygotowanie do znaczcego udziaÙu w kulturowym rozwoju. Bez
wtpienia ludzie trzeciego tysiclecia b¿d potrzebowali nowej
kompetencji w zakresie techniki, ale jeszcze bardziej b¿d potrzebowali zdolnoïci do Čyczliwego rozumienia i krytycznej oceny wszystkich aspektów Čycia w celu powzi¿cia decyzji (osobistych, spoÙecznych, moralnych, zawodowych, religijnych), które
b¿d zmieniaÙy nasze Čycie na lepsze. Kryteria takiego wzrostu
(przez studium, refleksj¿, analiz¿, krytyk¿ i znalezienie skutecznej alternatywy) s niewtpliwie oparte na wartoïciach. Jest to
prawdziwe niezaleČnie od tego, czy te wartoïci s wyraĊnie zauwaČone, czy teČ nieȹ29.

CzÙowiek wspóÙczesny doïwiadcza nacisków spoÙecznych,
które maj na celu uformowanie jednostek dostosowanych do
takiego czy innego wymagania spoÙecznego, a jednoczeïnie –
na poziomie kulturowym – trzeba stawia° czoÙa swego rodzaju politeizmowi wartoïci. Zachowanie równowagi pomi¿dzy
27
Por. A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji menedČerskich,
Warszawa 2000, s. 11.
28
Por. A. M¿czkowska, Kompetencja, dz. cyt., s. 693-696; F. Masterpasqua,
Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej, „Nowiny Psychologiczne”
1991, nr 1-2, s. 3-19.
29
Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt. s. 134.
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kompetencjami asymilacyjnymi a emancypacyjnymi staje si¿ duČym wyzwaniem edukacyjnym dla pedagogów ignacjaÚskich.
Praktyka edukacyjna w kluczu kompetencji pociga za sob
wyzwania etyczne. Jak pisze Philippe Perrenoudȹ30, podejïcie do
edukacji w kluczu kompetencji pozwala sprecyzowa° miejsce
wiedzy – mdrej lub nie – w dziaÙaniu: stanowi ona ĊródÙo, cz¿sto decydujce, identyfikowania i rozwizywania problemów,
przygotowywania i podejmowania decyzji. Wiedza ma znaczenie tylko wtedy, kiedy jest do dyspozycji w dobrym, wÙaïciwym
momencie i jest zdolna „wejï° w faz¿” z sytuacj.
KsztaÙtowanie kompetencji wymaga „maÙej rewolucji kulturalnej”, by moČna byÙo przejï° od logiki nauczania do logiki wprawiania si¿ (coaching) na bazie doï° prostego postulatu:
kompetencje tworz si¿, powstaj poprzez °wiczenie si¿ w sytuacjach trudnych, zÙoČonych. „Chodzi o uczenie si¿ poprzez czynnoï° robienia tego, czego nie potrafimy robi°”ȹ31. W pedagogice
ignacjaÚskiej stawia si¿ mocny akcent na aktywnoï° wÙasn podmiotu uczcego si¿, w ramach której nabywa on róČnorodnych
kompetencji. )wiczenie jest wr¿cz kluczowym poj¿ciem w pedagogice ignacjaÚskiej.
Jezuici – poprzez fakt zaangaČowania w kolegia i uniwersytety – byli u ĊródeÙ caÙej kultury aktywnoïci (robi°, wykonywa°
samemu), kultury odkrywania, a nie prostej repetycji, kultury
wielkiej zdolnoïci ekspresji, aktywnego uczestnictwa w Čyciu
spoÙecznym. RównieČ kultury czynnej miÙoïci BoČej, rozeznawania Jego woli w podejmowaniu wyborów, w podejmowanych
dziaÙaniach. Poprzez to rozeznawanie byli u podstaw kultury
gÙ¿biȹ32.

Ta kultura aktywnoïci ma zastosowanie przede wszystkim
w rozwijaniu inteligencji. Jak moČemy przeczyta° w Ratio studiorum, „inteligencja °wiczy si¿, jest niejako w akcji, a trudnoïci s
analizowane gÙ¿biej, s bardziej wyjaïniane (por. nr 140). Nota
30

Ph. Perrenoud, Construire des compétences dès l’Ecole, ESF, s. 70.
Ph. Meirieu, L’Envers du tableau. Quelle pédagogie pour quelle école, ESF, Paris 1996, s. 111-112.
32
J.-Y. Calvez, Le „Ratio”. Charte de la pédagogie des jésuites, „Études” 2001/9,
t. 395, s. 218.
31
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bene w Ratio studiorum poj¿cie „°wiczy°” pojawia si¿ dwa razy
cz¿ïciej niČ „uczy° si¿”. A zatem powtarzanie, ekspresja, komunikacja tego, czego si¿ uczyliïmy, sprzyja metarefleksji, która
prowadzi do jednoïci, do scalania osobyȹ33.
Trzeba jednak podkreïli°, Če edukacja rozumiana w kluczu
kompetencji, w zaleČnoïci od przyj¿tej ideologii, moČe sta° si¿
narz¿dziem uprzedmiotowienia wychowanka.
Frances Slater proponuje schemat analizy wartoïci charakterystycznych, wÙaïciwych dla róČnych ideologii pedagogicznych.
MoČliwe jest „przetÙumaczenie” tabeli (tabela 2) w kluczu
ideologicznym, aby oceni° propozycje kompetencji. W tym celu
moČna posÙuČy° si¿ pytaniami, na przykÙad:
w jakim stopniu zaproponowane kompetencje
– przyczyni si¿ do globalnego rozwoju dziecka?
– b¿d sprzyjaÙy post¿powi intelektualnemu i rozwojowi
poznawczemu?
– b¿d prawdopodobnie przydatne w zatrudnieniu?
– traktuj kwesti¿ sprawiedliwoïci czy zwracaj uwag¿ na nabyte prawa i wÙadz¿?
KÙadc akcent na wychowanie do postawy obywatelskiej,
dzisiejsza szkoÙa przejawia raczej ideologi¿ progresywistyczno-rekonstrukcjonistyczn i jednoczeïnie ukierunkowan na osob¿
i na spoÙeczeÚstwo. Tymczasem postawienie akcentu na kompetencje pozostaje w sprzecznoïci z ich celami, poniewaČ ten sposób myïlenia „ukierunkowuje nauczanie na efekty, jakie uczeÚ
winien osign°”ȹ34.
WspóÙczesna szkoÙa popada w puÙapk¿, w swego rodzaju impas, poniewaČ z jednej strony chce sprosta° wymaganiom spoÙeczeÚstwa demokratycznego, charakteryzujcego si¿ wzrostem
zaangaČowania spoÙecznego, rozwojem postawy obywatelskiej,
z drugiej jednak strony dzisiejsza szkoÙa nastawiona jest na
33

Por. P. Sevez, Pédagogie des jésuites et enjeux de société, http://www.jesuites.
com/compagnons/sevez.htm
34
F. Slater, Values: Towards mapping their locations in a geography education,
in Geography in Education, Cantenbury University Press, 1996, s. 218, cyt. za:
Ch. Partoune, Quelles compétences terminales dans l’enseignement de la Géographie,
FEGEPRO, supplement aux “Feuillets d’Information” nr 133, octobre-novembre 1998.
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ksztaÙtowanie kompetencji, co w efekcie prowokuje koncentrowanie si¿ na sobie, a wi¿c indywidualizm, który nastawiony jest
na skutecznoï°.
Tabela 2. Wartoïci charakterystyczne dla ideologii pedagogicznych
Ideologia

Priorytet

Progresywistyczna

Dziecko

Liberalna

Podmiot

Utylitarystyczna

Zadanie

Rekonstruktywistyczna

SpoÙeczeÚstwo

grodki
Doïwiadczenia,
odkrywanie,
uczenie si¿
aktywne,
zastosowalnoï°,
integracja,
ekspresja osobista
i poszukiwanie
sensu
analiza
podmiotów,
przekaz kultury,
gromadzenie
wyobraČeÚ, rozwój
poznawczy,
myïlenie
racjonalne,
osiganie
doskonaÙoïci
Rozwój
kompetencji,
metody
informacyjne,
uczenie si¿
umiej¿tnoïci
Kontestowanie
status quo,
rozwijanie
ïwiadomoïci
krytycznej,
rozumienie
stosunków siÙ
i ich skutków,
ïwiadomoï°
alternatywnych
punktów widzenia

Cele
Waloryzacja
rozwoju
osoby w jej
integralnoïci

Waloryzacja
rozwoju
duchowego

Waloryzacja
tego, co
si¿ opÙaca
(rentownoï°)

Waloryzacja
zmiany
spoÙecznej

ródÙo: Ch. Partoune, Quelles compétences terminales dans l’enseignement de la
Géographie, FEGEPRO, supplement aux „Feuillets d’Information” nr 133,
octobre-novembre 1998.
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Pedagogika ignacjaÚska, w moim przekonaniu, pokonuje ten
impas swoj wielowymiarowoïci. W swoim wymiarze indywidualnym stawia na doskonaÙoï° (kompetencje zawodowe, spoÙeczne, emocjonalne), natomiast w wymiarze relacyjnym uwraČliwia na potrzeby innych, potrzeby spoÙeczne (humanizm),
generalnie na bycie z innymi i dla innych. Poprzez wymiar transcendentny pedagogika ignacjaÚska zyskuje gÙ¿bok motywacj¿
dla sÙuČby innym, jak jest zakorzenienie w Bogu osobowym.
Poprzez swój wymiar interpersonalny sprzyja rozwojowi
tego, co J. Beillerot okreïla jako kompetencje zbiorowe (kolektywne). Wprowadza on poj¿cie kompetencji zbiorowych, wychodzc od nast¿pujcego przekonania: „Istniej kompetencje
(a wi¿c i wiedza), których nikt nie moČe posiada°, wymyïli° czy
stworzy° sam”ȹ35. Na przykÙad moČna nauczy° si¿ negocjowa°
wyÙcznie w kilku, a negocjacja udaje si¿ lub jest fiaskiem dla
wszystkich. Kompetencje zbiorowe wynikaj z poÙczenia kompetencji indywidualnych, które s czymï wi¿cej niČ dodatkiem,
wkÙadem kaČdego z osobna.
Zdaniem J. Beillerot,
wytwarzanie nowej wiedzy zbiorowej implikuje co najmniej trzy
serie kompetencji dla jednostek produkujcych wiedz¿:
– Umiej¿tnoïci techniczne (animacja spotkania z uČyciem sprz¿tu informatycznego).
– Umiej¿tnoïci opracowywania w zespole, co uaktywnia zarówno wymiar uczuciowy, afektywny osób, jak teČ umiej¿tnoïci intelektualne w studiowaniu, analizowaniu problemów.
– Umiej¿tnoï° grupy do „zarzdzania” kwesti wÙadzy wewn¿trznej i zewn¿trznej (odpowiedzialnoï° grupowa jest warunkiem koniecznym do tego, by byÙo moČliwe tworzenie wiedzy)ȹ36.

KsztaÙtowanie kompetencji u uczniów moČliwe jest dzi¿ki
cigÙemu podnoszeniu zawodowych kompetencji nauczycieli.
W pedagogice ignacjaÚskiej chodzi o kompetencje dla innych,
rozwój osoby gotowej sÙuČy° innym.

35

J. Beillerot, Les compétences collectives et la question des savoirs, „Cahiers Pédagogiques” nr 297, Octobre 1991, s. 40-41.
36
TamČe.
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Podsumowujc, moČna pokusi° si¿ o stwierdzenie, Če pedagogika ignacjaÚska realizowana jest w ramach chrzeïcijaÚskiego
systemu wychowania z wÙaïciw mu ide czÙowieka, ide moralizmu i humanizmu. Charakteryzuje si¿ spójnym zespoÙem reguÙ
pedagogicznych zawartych w Ratio studiorum, które umoČliwiaj realizacj¿ caÙego edukacyjnego przedsi¿wzi¿cia, które samo
w sobie jest wcieleniem duchowej misji: pomoc drugiemu w kierowaniu swoim Čyciem w ïwietle Ewangelii.
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WYCHOWANIE W SZKORACH JEZUICKICH
OKRESU STAROPOLSKIEGO

Wst¿p
Jak informuje najwybitniejszy wspóÙczesny znawca historii
jezuitów w Polsce – prof. Ludwik GrzebieÚ SJ – bibliografia prac
zwizanych z t problematyk przekracza obecnie liczb¿ dwóch
tysi¿cy. Szczególnie po roku 1990 nastpiÙo niespotykane dotd
zainteresowanie dziaÙalnoïci zakonuȹ1. Wïród licznych cennych
opracowaÚ brakuje jednak pozycji b¿dcej syntetyczn prezentacj zagadnienia wychowania w szkoÙach jezuickich okresu staropolskiego. Najobszerniej pisaÙ na ten temat StanisÙaw Bednarski
w klasycznym dziele Upadek i odrodzenie szkóÙ jezuickich w Polsce
(Kraków 1933). Prócz tego rozproszone wiadomoïci znajdujemy
w publikacjach dotyczcych dziaÙalnoïci poszczególnych placówek zakonu, jak równieČ w opracowaniach monograficznych
róČnych aspektów wychowawczej pracy jezuitów (na przykÙad
poprzez teatr, bursy muzyczne, kolegia szlacheckie).
Podstawowym ĊródÙem do poznania wychowawczej dziaÙalnoïci szkóÙ jezuickich pozostaje Ratio studiorum, czyli Ustawa Szkolna Towarzystwa Jezusowego, której polski przekÙad
1
Por. L. GrzebieÚ, Dotychczasowa literatura o wkÙadzie jezuitów polskich do nauki i kultury, w: WkÙad jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2004, s. 31.
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zawdzi¿czamy prof. Kalinie Bartnickiej i prof. Tadeuszowi
BieÚkowskiemu (Warszawa 2000). Osobn kwesti jest pytanie
z zakresu metodologii historiograficznej, na ile moČemy wierzy°
owej Ustawie. Czy jest ona jedynie propozycj pewnego idealnego programu szkolnego, czy teČ moČe by° traktowana jako
opis faktycznego stanu? Z róČnych ĊródeÙ wiemy, Če Ratio studiorum byÙo przestrzegane doï° wiernie, a w szkoÙach jezuickich
w poszczególnych krajach do tego stopnia, iČ (zwÙaszcza) w pocztkach oïwiecenia zacz¿to postrzega° ten dokument jak gorset kr¿pujcy jezuickie szkolnictwo. PojawiaÙy si¿ zatem lokalne
modyfikacje lub uszczegóÙowienia szkolnych przepisów.
Prezentowany artykuÙ jest prób zarysowania kompleksowego zagadnienia wychowania w szkole jezuickiej w okresie staropolskim. Z koniecznoïci oferuje jednak spojrzenie uproszczone
ze wzgl¿du na wieloï° form, w których realizowaÙa si¿ jezuicka
oïwiata (szkoÙy róČnego typu i stopnia, teatr szkolny, sodalicje
uczniowskie, instytucje wspomagajce: bursy, konwikty, biblioteki etc.), ze wzgl¿du na jego wzloty i upadki, wreszcie – jego
zróČnicowanie geograficzne: szkoÙy w Wielkopolsce i na rubieČach Rzeczypospolitej.
Jezuici otworzyli pierwsz szkoÙ¿ dla uczniów spoza swojego
zakonu w roku 1548 w Mesynie na Sycylii. Pomijajc bezpoïrednie racje, które doprowadziÙy do tego kroku, moČna zastanowi°
si¿ nad gÙ¿bszymi motywami, którymi kierowali si¿ zakonnicy. Wydaje si¿, Če gÙównym ideologicznym powodem otwarcia
szkoÙy byÙa nie tyle ch¿° zapewnienia mÙodym ludziom starannego wyksztaÙcenia, co raczej wpojenia im autentycznej poboČnoïci, która miaÙa wyraČa° si¿ – wedÙug zamysÙu zaÙoČyciela jezuitów, ïw. Ignacego – w „odnajdywaniu Boga we wszystkich
rzeczach” oraz w Čyciu nienagannym pod wzgl¿dem moralnym.
Hieronim Nadal (1507-1580) – wpÙywowy jezuita i bliski wspóÙpracownik Ignacego – pisaÙ w 1552 roku w swoim projekcie jezuickiego uniwersytetu, Če w czasie studiów najwaČniejsza jest
poboČnoï° (ut in studiis primum locum pietas obtineatȹ2). W innym
tekïcie dodawaÙ, Če Towarzystwo Jezusowe nigdy nie zgodzi si¿
2

H. Nadal, De studii generalia dispositione et ordine, w: Monumenta Paedagogica Societatis Iesu (= MP), red. L. Lukács, t. 1, Romae 1965, s. 136.
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na prowadzenie zaj¿° w kolegiach, w których nie b¿dzie miaÙo
jednoczeïnie moČliwoïci wpajania uczniom dobrych obyczajówȹ3. Jak refren powraca w tekstach pierwszych jezuitów zdanie, Če kolegia istniej po to, aby ksztaÙci° w naukach humanistycznych i dobrych obyczajach. Oba wymiary funkcjonowania
szkoÙy id zawsze w parze. Hieronim Nadal posuwa si¿ jeszcze
dalej i pisze, Če
jezuici nie maj Čadnego innego powodu do otwierania kolegiów
niČ potraktowanie ich jako haczyka, dzi¿ki któremu amatorzy
studiów zostan schwytani dla poboČnoïci. Ratwiej to osign°
zwÙaszcza w czasie lekcjiȹ4.

W podstawowym dokumencie zakonnym, jakim byÙy Konstytucje (1559), zapisano w nr. 481, iČ „trzeba pilnie dba° o to, Čeby
ci, którzy si¿ udaj na studia na uniwersytetach Towarzystwa,
razem z wiedz nabywali dobrych, godnych chrzeïcijan obyczajów”. Narz¿dziem wychowawczym b¿d w tym przypadku rozmaite praktyki religijne.
Natomiast w Ustawie Szkolnej Towarzystwa Jezusowego, stworzonej na potrzeby wszystkich szkóÙ jezuickich na ïwiecie, zapisano w 1599 roku, iČ uczniowie powinni od samego pocztku
wiedzie°, Če „maj si¿ doskonali° zarówno w poboČnoïci, jak i
w innych cnotach i naukach”ȹ5. Cho° z dzisiejszego punktu widzenia dziwi° moČe kolejnoï° celów (najpierw poboČnoï°, potem wyksztaÙcenie), to w dobie Odrodzenia byÙa ona zgodnie
akceptowana przez humanistów, na przykÙad Ludwika Vivesa
czy Erazma z Rotterdamu, jak równieČ reformatorów – np. Jana
Sturma. PoboČnoï° wyprzedzaÙa wyksztaÙcenie (humanistyczne), a jednoczeïnie ïciïle ÙczyÙa si¿ z etycznym post¿powaniem.
3

Por. G. Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le „modus parisiensis”, Roma 1968; por. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, Kraków 2001,
s. 176.
4
„Alia enim illis [iesuitis] non fuit causa scholas aperiendi, quam ut ad pietatem hoc hamo capiantur literarum studiosi. Id enim imprimis agunt commode inter legendum” – cyt. za G. Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des
jésuites, dz. cyt., s. 282.
5
Ratio atque Institutio studiorum SJ, czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wst¿p i oprac. K. Bartnicka i T. BieÚkowski, Warszawa 2000, s. 112.
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Wychowawcza rola nauczyciela
Pedeutologia jezuicka wymaga osobnego, wnikliwego opracowania, natomiast w tym miejscu warto zasygnalizowa°
waČniejsze aspekty postawy nauczyciela szkóÙ jezuickich, która – w zamyïle jezuickich pedagogów – miaÙa przyczyni° si¿
do skuteczniejszego wychowania mÙodzieČy. JuČ Kwintylian,
traktowany jako nieomylna wyrocznia przez pedagogów renesansowych, podkreïlaÙ wielokrotnie w swojej Institutio oratoria,
Če nauczyciel powinien by° przede wszystkim dobrym, cnotliwym czÙowiekiem: ta cecha byÙa nadrz¿dna wobec posiadanego
wyksztaÙcenia i talentu oratorskiego.
Jezuici zalecali w ReguÙach wspólnych dla wszystkich profesorów
studiów wyČszych, aby profesor wspieraÙ uczniów „przykÙadami
swego poboČnego Čycia”ȹ6. Ukrytym przejawem tej poboČnoïci
byÙa codzienna modlitwa nauczyciela za swoich wychowanków.
Prócz tego nauczyciel zaczynaÙ kaČde zaj¿cia od krótkiej modlitwy, odmawianej na gÙos, z której rezygnowano jednak – w duchu jezuickiej elastycznoïci – gdy okazywaÙa si¿ nieodpowiednia
ze wzgl¿du na lokalne warunki, rodzaj sÙuchaczy lub typ szkoÙy.
W takiej sytuacji nauczyciel czyniÙ tylko znak krzyČa i zaczynaÙ
wykÙadȹ7.
W swojej pracy zawodowej nauczyciel powinien by° „pilny
i staranny”, rzetelny w przekazywaniu wiedzyȹ8, skromny w pre6

ReguÙy wspólne dla wszystkich profesorów studiów wyČszych, nr 3, w: Ustawa
szkolna TJ, s. 53, por. równieČ ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 50:
„Niech nikogo nie lekcewaČy, niech ma na wzgl¿dzie zarówno ubogich, jak
i bogatych, niech dba o post¿py kaČdego ze swych podopiecznych”, w. Ustawa
szkolna TJ, s. 86.
7
Konstytucje, nr 487: „Modlitw¿ naleČy albo tak odmawia°, Čeby dodawaÙa
poboČnoïci i zbudowania, albo jej wcale nie odmawia°, lecz niech nauczyciel
odkryje gÙow¿ i znakiem krzyČa si¿ uzbroi oraz niech rozpocznie wykÙad” –
Konstytucje TJ, s. 177; Czasami modlitw¿ przed zaj¿ciami odmawiaÙa inna osoba – por. ReguÙy wspólne dla wszystkich profesorów szkóÙ wyČszych, nr 2, w: Ustawa szkolna TJ, s. 53, ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 2, w: Ustawa
szkolna TJ, s. 78.
8
„Nauczyciel powinien prowadzi° lekcje, °wiczenia i zaj¿cia po dobrym
przygotowaniu i przetrawieniu treïci, a nie nagle i bez przemyïlenia. Niech
w tej sprawie nie ufa zarozumiale swoim zdolnoïciom” – J. Kochanowicz, Podr¿cznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z 1715 roku, Kraków 2001, s. 99.
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zentowaniu swoich pogldów, zwÙaszcza wobec starszych od
siebie, sprawiedliwy wobec wszystkich studentów, niezaleČnie
od ich pochodzenia. Zapewne dla wychowanków waČna byÙa
szczególnie realizacja tego ostatniego zalecenia, tym bardziej,
Če ze wzgl¿du na bezpÙatnoï° szkóÙ jezuickich uczniowie wywodzili si¿ (zwÙaszcza w pocztkach dziaÙalnoïci zakonu jezuitów)
z róČnych warstw spoÙecznych: bogatych i biednych, spoïród
rodzin sÙawnych i bardzo skromnych. W reguÙach stwierdzano wyraĊnie, iČ nauczyciel ma by° równie przychylny jednym
i drugim: „niech nikim nie pogardza, niech pomaga jednakowo
biednym i bogatym i niech pragnie post¿pu w nauce dla wszystkich swoich uczniów”ȹ9.
W tym kontekïcie warto doda°, iČ jezuickie przepisy surowo
zabraniaÙy nauczycielowi przyjmowania jakiegokolwiek prezentu od opiekunów, rodziców lub uczniów, czy to dla siebie, czy
dla kolegium. Nauczyciel nie mógÙ teČ w Čadnym wypadku posÙugiwa° si¿ uczniami (nawet tymi wywodzcymi si¿ ze stanu
plebejskiego) do zaÙatwiania swoich prywatnych sprawȹ10.
Dzi¿ki bezpÙatnoïci szkolnictwa jezuickiego Ùatwiej byÙo wyeliminowa° spoïród uczniów postawy roszczeniowe oraz stawia° wychowankom wysokie wymagania, dba° o ich post¿py
w nauce i dyscyplin¿. We wszystkim nauczyciel powinien jednak przestrzega° umiaru, by° Čyczliwym (stosownie do zaleceÚ
Kwintyliana i np. Seneki) i tak post¿powa°, aby zyska° sobie
sympati¿ (miÙoï°) ze strony uczniów.
W jednym z podr¿czników metodycznych dla nauczyciela,
wykorzystywanych we wszystkich prowincjach zakonu, znajdujemy nast¿pujce wskazówki w tym wzgl¿dzie: chÙopcy powinni
widzie°, Če
gorco pragnie ich post¿pu, Če jest umiarkowany i panuje nad
gniewem, Če nie jest podejrzliwy i Ùatwowierny, [Če jest] Ùagodny
i ludzki prywatnie, a na serio post¿pujcy i powaČny publicznie, [Če] b¿dzie pokazywaÙ równie usposobienie i konsekwencj¿
9
ReguÙy wspólne dla wszystkich profesorów studiów wyČszych, nr 20, w: Ustawa
szkolna TJ, s. 55.
10
ReguÙy prefekta klas niČszych, nr 48: „Prefekt w Čadnym czasie nie moČe
sam i ma nie pozwoli° innym korzysta° z pracy uczniów do pisania, czy do
innej rzeczy”, w: Ustawa szkolna TJ, s. 78.
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w post¿powaniu, jednakow dla wszystkich sprawiedliwoï°,
[Če] dla Čadnego nie b¿dzie wi¿cej Čyczliwy i z nikim nad miar¿ poufaÙy. Winien by° powïcigliwy w karaniu, powodujc si¿
w nim nie nienawiïci, ale jedynie miÙoïci i potrzeb; dlatego
naleČy ch¿tnie korzysta° z okazji do podarowania lub zmniejszenia kary. MiÙoï° uczniów zdob¿dzie sobie równieČ nauczyciel
przez trosk¿ o wszystko, co ich dotyczy, o ich zdrowie, sÙaw¿,
wyksztaÙcenie, poboČnoï°, a nawet róČne wygody. Niech pomaga sÙabym, odwiedza chorych, broni opuszczonych, niech dla
wszystkich, a zwÙaszcza dla nowo przybyÙych i ubogich b¿dzie
troskliwym ojcem i kochajc matk. Niech b¿dzie sumienny
w wymaganiach, stawianych uczniom, ale bez nudnej surowoïci. Niech nie wymaga wszystkiego od wszystkich; naleČy pochwali° wysiÙki, gdy nie moČna pochwali° wynikówȹ11.

Nauczyciel miaÙ by° absolutnie punktualny (ut punctualitatem
scrupulosissime observet), a lekcje powadzi° do koÚca, nie tracc
nawet ostatniego kwadransa na czcz gadanin¿ȹ12.
Obowizkiem nauczyciela szkoÙy jezuickiej byÙo usilne zach¿canie uczniów (zwÙaszcza przed wakacjami) do prywatnych
praktyk religijnych, czyli do codziennej modlitwy, szczególnie
odmawiania róČaÚca oraz wzywania anioÙów stróČów, do wieczornego rachunku sumieniaȹ13, do cz¿stego, poboČnego przyst¿powania do spowiedzi i komunii ïw. oraz do prowadzenia przykÙadnego Čyciaȹ14. WaČn rol¿ w ksztaÙtowaniu religijnoïci peÙniÙa

11
Autorem podr¿cznika byÙ francuski jezuita, filolog, pedagog i historyk,
Joseph de Jouvancy (Juvencius), ur. w roku 1643, zmarÙy w 1719 r. Jego dzieÙo pt. Magistris scholarum inferiorum Societatis Jesu de ratione discendi et docendi
zostaÙo opublikowane w 1703 roku we Florencji jako oficjalny podr¿cznik dla
nauczycieli zakonnych. Cytowany fragment pochodzi z polskiego wydania,
które ukazaÙo si¿ po Ùacinie w Lublinie w 1746 roku. PosÙuguj¿ si¿ przekÙadem
S. Bednarskiego, Upadek i odrodzenie szkóÙ jezuickich w Polsce. Studium z dziejów
kultury i szkolnictwa polskiego, Kraków 1933 (reprint 2003), s. 379 n.
12
Podr¿cznik Sczanieckiego, dz. cyt., s. 99.
13
Chodzi tu o modlitw¿ autorstwa Ignacego Loyoli, który proponowaÙ
wieczorn 15-minutow refleksj¿ nad minionym dniem. Akcent w tego typu
rachunku sumienia nie spoczywaÙ na wyliczaniu popeÙnionych grzechów i zaniedbaniach, ale na próbie dostrzeČenia BoČego dziaÙania w cigu dnia.
14
Por. ReguÙy wspólne dla nauczycieli szkóÙ niČszych, nr 5, w: Ustawa szkolna TJ,
s. 79; ReguÙy wspólne dla wszystkich profesorów studiów wyČszych, nr 3, w: Ustawa
szkolna TJ, s. 53.
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odpowiednia lektura. Nauczyciel w klasach niČszych zalecaÙ
„lektur¿ poČyteczn dla ducha, zwÙaszcza Čywoty ïwi¿tych”ȹ15.

Religijnoï° uczniów jako czynnik wychowawczy
GÙównym zadaniem nauczyciela byÙo zach¿canie uczniów
do udziaÙu we wspólnych praktykach religijnych, które miaÙy
by° gwarantem etycznego post¿powania i udanego Čycia. Warto
przyjrze° si¿ bliČej, jakie byÙy formy owej religijnoïci, do której
naleČaÙo – w myïl podstawowego dokument zakonnego, czyli
Konstytucji – „przekonywa° z miÙoïci”, ale nigdy nie zmusza°ȹ16.
Nauczyciele czuwali najpierw nad tym, aby uczniowie brali
udziaÙ w szkolnych naboČeÚstwach. Wychowankowie mieli obowizek codziennego uczestnictwa w tzw. cichej (bez ïpiewów)
mszy ïw. o wyznaczonej godzinie. TowarzyszyÙo im kilku nauczycieli, którzy pilnowali, aby uczniowie nie tÙoczyli si¿ i nie
przepychali przy wejïciu do koïcioÙa i przy wyjïciu oraz zajmowali miejsca w Ùawkach wedÙug ustalonego porzdkuȹ17.
W liturgii trydenckiej kazanie gÙoszono po zakoÚczeniu mszy
ïw. Uczniowie mieli obowizek wysÙuchania go w dni ïwiteczne, a w czasie Wielkiego Postu – dwa razy w tygodniuȹ18. Komuni¿ ïw. przyjmowali w okreïlone ïwi¿ta. Jak zaznacza Jan Wielewicki (1566-1639), autor diariusza krakowskiego domu jezuitów,
takich obowizków nie mieli studenci Akademii Krakowskiej,
jak równieČ szkóÙ od niej zaleČnychȹ19.

15

ReguÙy wspólne dla nauczycieli szkóÙ niČszych, nr 8, w: Ustawa szkolna TJ, s. 79.
Por. Konstytucje, nr 482, w: Konstytucje TJ, s. 176.
17
ReguÙy prefekta klas niČszych, nr 45, w: Ustawa szkolna TJ, s. 74. S. ZaÙ¿ski
pisze w swojej Historii jezuitów w Polsce (t. 4, Kraków 1905, s. 1084), Če klasy
na pi¿trze i na parterze kolegium w Winnicy miaÙy okna (zaopatrzone krat)
wychodzce na kaplic¿. Uczniowie w klasach kl¿kali przy tych oknach i w ten
sposób sÙuchali mszy ïw. Jezuici otworzyli w Winnicy klas¿ gramatyki i poetyki w 1630 roku.
18
ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 3, w: Ustawa szkolna TJ, s. 78.
19
J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego oo. Jezuitów u ïw. Barbary
w Krakowie 1630-1639, t. 5, oprac. L. GrzebieÚ, Kraków 1999, s. 232.
16
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Raz w miesicu wyznaczano dzieÚ spowiedzi. O ustalonej godzinie kilku uczniów udawaÙo si¿ do koïcioÙa, gdzie czekali na
nich spowiednicy. UczeÚ przygotowywaÙ si¿ najpierw krótko do
spowiedzi, kl¿czc np. przed krzyČem i robic rachunek sumienia. Nast¿pnie podchodziÙ do konfesjonaÙu i wr¿czaÙ spowiednikowi karteczk¿ ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klas. Po
spowiedzi odmawiaÙ caÙ naznaczon mu pokut¿ lub przynajmniej jej cz¿ï° i wracaÙ do klasy, a na jego miejsce szedÙ do koïcioÙa nast¿pny. ChodziÙo o to, aby straci° jak najmniejsz cz¿ï°
lekcjiȹ20. Prefekt klas niČszych miaÙ obowizek zaglda° co jakiï
czas do ïwityni i sprawdza°, czy uczniowie zachowuj si¿ poprawnie, czy na przykÙad nie podsÙuchuj spowiedzi kolegówȹ21.
Po zakoÚczeniu spowiedzi wszystkich uczniów nauczyciel zbieraÙ kartki od spowiedników, aby sprawdzi°, który z uczniów nie
przystpiÙ do sakramentuȹ22. NaleČy doda°, Če cho° caÙa szkoÙa
udawaÙa si¿ raz w miesicu do spowiedzi i komunii ïw., nie byÙa
to ïciïle obowizkowa praktyka, lecz zwyczaj, do którego naleČaÙo „przekonywa° z miÙoïci”. JuČ Ignacy Loyola przypominaÙ
w Konstytucjach, aby nie zmusza° studentów do spowiedzi i komunii ïw. Gdyby nie chcieli do nich przystpi°, nie wolno ich
byÙo zmusza° lub usuwa° ze szkoÙy, jeïli w innych dziedzinach
zachowywali si¿ poprawnieȹ23.
FormuÙy rachunku sumienia, które sÙuČyÙy uczniom jako pomoc w przygotowaniu do spowiedzi, s cennym ĊródÙem do
poznania ideaÙu wychowawczego wyznawanego przez jezuitów
w szkoÙach. Irlandzki pisarz James Joyce, wychowanek jezuickiej
szkoÙy Clongowes Wood College, wspomina w swym autobiograficznym Portrecie artysty z czasów mÙodoïci, Če znaÙ taki rachunek

20

W Ratio studiorum przewidziano wyjtek od tej zasady, gdy caÙa klasa szÙa
razem do spowiedzi – por. ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 42, w:
Ustawa szkolna TJ, s. 85.
21
Por. Podr¿cznik Szczanieckiego, dz. cyt., s. 75.
22
ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 9, w: Ustawa szkolna TJ, s. 79.
W okresie reformy szkóÙ jezuickich w Rzeczypospolitej (w pierwszej poÙowie
XVIII wieku) zniesiono system kartek w starszych klasach, ograniczajc si¿ wyÙcznie do zach¿ty – por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 385.
23
Konstytucje, nr 482, w: Konstytucje TJ, s. 176.
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sumienia na pami¿°. PrzykÙad formuÙy przytacza w swym podr¿czniku pedagogicznym równieČ Stefan Sczanieckiȹ24.
Na podstawie listy przewinieÚ i grzechów, które uczeÚ miaÙ
sobie przypomnie°, wyobraČajc sobie jednoczeïnie cierpienia
ukrzyČowanego Chrystusa, moČna odtworzy° nast¿pujcy model ucznia. Jest to przede wszystkim ktoï opanowany, kto potrafi kontrolowa° swoje zmysÙy (np. nie oglda rzeczy nieprzyzwoitych, zachowuje umiar w jedzeniu, piciu i spaniu). Idealny
wychowanek stara si¿ panowa° nad swoj mow: nie wszczyna
kÙótni, nie oczernia innych, nie kÙamie, nie oskarČa, nie jest gadatliwy, nie opowiada gÙupstw. Jeïli sÙyszy nieprzyzwoit rozmow¿, zwraca uwag¿ rozmówcom, a jeïli nie moČe tego uczyni°,
oddala si¿. WaČn cz¿ï° poČdanej postawy zajmuje umiej¿tnoï° kontrolowania wÙasnych myïli i emocji, która wyraČa si¿
w przezwyci¿Čaniu zawiïci, zarozumiaÙoïci, podejrzliwoïci,
pragnienia zemsty i (jak to ujmuj trafnie Niemcy) Schadenfreude,
czyli radoïci z powodu cudzego nieszcz¿ïcia. PoniewaČ w XVIII
wieku wïród uczniów szkóÙ jezuickich przewaČali synowie szlacheccy, autor rachunku sumienia przypomina im, aby nie pysznili si¿ swym pochodzeniem i zdolnoïciami. W koÚcu, gdy chodzi o post¿powanie, uczeÚ ma si¿ stara° o tzw. „dobre uczynki”,
a unika° bijatyk, kradzieČy oraz „nieskromnego dotykania si¿”.
W caÙym rachunku sumienia akcent spoczywa w sposób oczywisty na ksztaÙtowaniu odpowiedniego sposobu myïlenia ucznia,
wewn¿trznej postawy, a dopiero potem – etycznego dziaÙania.
Co ciekawe, bardzo niewiele jest pytaÚ dotyczcych wypeÙniania
praktyk religijnych; jeïli juČ pojawia si¿ kwestia religii, to w kontekïcie zalecenia, by kocha° Boga ponad wszystko.
Gdy chodzi o inne wspólne praktyki religijne, to w soboty po
poÙudniu (oraz w przededniu ïwit dedykowanych Matce BoČej),
po ostatniej lekcji, uczniowie odmawiali w klasie lub ïpiewali – razem z nauczycielem – litani¿ do Matki BoČej. Mieli to czyni° przez
kwadransȹ25. W niektórych kolegiach udawali si¿ w tym celu do
24

Por. Podr¿cznik Sczanieckiego, dz. cyt., s. 75-79.
Por. Consuetudines scholasticae Provinciae Poloniae et Lituanae S.J., Litaniae,
Laudes, Stationes, nr 3, w: S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 497. Consuetudines – to spisany zbiór zwyczajów przyj¿tych i zatwierdzonych dla
poszczególnych prowincji i domów zakonnych. Cytowane tutaj consuetudines
25
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koïcioÙa, aby odmówi° lub odïpiewa° t¿ modlitw¿ razem z uczniami z innych klasȹ26. Ponadto w pitki lub w soboty nauczyciel
wygÙaszaÙ w klasie tzw. egzort¿ȹ27 lub uczyÙ przez póÙ godziny
katechizmuȹ28. Jan Wielewicki pisze, Če katechizm byÙ nauczany
w ïwi¿taȹ29. W pierwszych latach dziaÙalnoïci kolegium wileÚskiego (od 1570 roku) uczono katechizmu w niČszych klasach
codziennie, gdyČ litewskim jezuitom rozporzdzenia rzymskiej
centrali wydawaÙy si¿ za maÙo wymagajce, a w klasach wyČszych – w niedziele i ïwi¿taȹ30. Egzort¿ w mÙodszych klasach wygÙaszano zwykle po polsku, a w starszych – po Ùacinieȹ31.
StanisÙaw Bednarski pisze, Če w drugiej poÙowie XVII wieku w szkoÙach jezuickich Rzeczypospolitej pojawiÙy si¿ powaČne trudnoïci wychowawcze. Zapewne dlatego Reinhold Giert,
który w latach 1715-1720 wizytowaÙ prowincj¿ polsk zakonu,
zwracajc szczególn uwag¿ na stan jej szkolnictwa, zarzdziÙ
wprowadzenie dla chÙopców dorocznych trzydniowych rekolekcji, „moČliwie najbardziej ïcisÙych”ȹ32. Praktyk¿ t¿ wspierali
kolejni prowincjaÙowie.
W czasie Wielkiego Postu uczniowie udawali si¿ po ostatniej
lekcji na naboČeÚstwo drogi krzyČowej, a w pitki ïpiewali przez
kwadrans Miserere, czyli Psalm 51ȹ33.
scholasticae (czyli zwyczaje szkolne) s cz¿ïci zwyczajów prowincji polsko-litewskiej, które powstaÙy w 1604 roku, a ostateczn form¿ otrzymaÙy w 1620
roku. Co do lokalizacji r¿kopisów consuetudines dla prowincji polskiej i litewskiej – por. „Zwyczaje”, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy,1564-1995, oprac. L. GrzebieÚ, Kraków 1996, s. 796.
26
ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 7, w: Ustawa szkolna TJ, s. 79.
27
Egzorta to przemówienie wygÙoszone do okreïlonej grupy sÙuchaczy,
np. mÙodzieČy szkolnej. Pochodzi o Ùac. exhortatio, które oznacza pobudzenie,
napomnienie.
28
ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 5, w: Ustawa szkolna TJ, s. 79.
29
J. Wielewicki, Dziennik domu ïw. Barbary, dz. cyt., t. 5, s. 232.
30
L. Piechnik, Pocztki Akademii WileÚskiej 1570-1599, Rzym 1984, s. 92.
31
Consueutudines scholasticae, Disciplina scholasticorum, nr 6, w: S. Bednarski,
Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 504.
32
Por. Nationalbibliothek, Wien, Rkps 12025: Liber epistolarum a generali
transmissarum rectorii Collegii Leopoliensis, 1587-1771, s. 283; por. S. Bednarski,
Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 392.
33
Consueutudines scholasticae, Litaniae, Laudes, Stationes, nr 3, w: S. Bednarski,
Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 497.
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W ïwi¿to ïw. Marka (25 kwietnia) oraz w tzw. dni krzyČowe
(poniedziaÙek, wtorek, ïroda przed uroczystoïci Wniebowstpienia) brali udziaÙ w procesjach bÙagalnych, w czasie których
ïpiewano litani¿ do Wszystkich gwi¿tych, aby wyprosi° u Boga
dobre urodzajeȹ34. Stosownie do miejscowych zwyczajów mÙodzieČ uczestniczyÙa teČ w procesji BoČego CiaÙa oraz w tzw. naboČeÚstwach 40-godzinnych, jeïli takowe odbywaÙy si¿ w koïciele jezuickimȹ35.
NaleČy teČ wspomnie°, iČ uczniowie szkóÙ jezuickich brali
udziaÙ w róČnych naboČeÚstwach okolicznoïciowych, cho° z dzisiejszego punktu widzenia nieÙatwo jest ustali°, na czym miaÙoby polega° wychowawcze oddziaÙywanie takich uroczystoïci
na mÙode umysÙy. W 1624 roku jezuiccy uczniowie uczestniczyli
we Lwowie w pogrzebie fundatorki tamtejszego kolegium ElČbiety Sieniawskiejȹ36, w 1626 roku w NieïwieČu – w kilkudniowych obrz¿dach pogrzebowych ku czci ordynata Jana Jerzego
RadziwiÙÙaȹ37, a w 1636 roku w JarosÙawiu – w uroczystoïciach
pogrzebowych, „odprawianych z wielk pomp”, ksi¿Čnej Anny
Ostrogskiejȹ38. MÙodzieČ szkolna braÙa teČ udziaÙ w pogrzebach
swoich kolegów: jeïli umieraÙ ktoï ze starszych klas, caÙa szkoÙa
szÙa na pogrzeb, podobnie byÙo w przypadku ïmierci „waČniejszych uczniów”. Wówczas któryï z uczniów-jezuitów wygÙaszaÙ
mow¿ pogrzebow, a na drzwiach koïcioÙa wywieszano wiersze
ČaÙobne wypisane na czarnym papierze. Procesja ČaÙobna zaczynaÙa si¿ na ostatniej lekcjiȹ39.

34

Consueutudines scholasticae, Processsiones, Supplicationes, nr 1, w: S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 497.
35
Consuetudines scholasticae, Processiones, Supplicationes, nr 2, w: S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 497. Chodzi tu adoracj¿ Najïwi¿tszego Sakramentu trwajc nieprzerwanie przez 40 godzin lub trzy dni z przerwami
nocnymi. Praktyk¿ t¿ zapocztkowano w XIII wieku, jej gÙównymi propagatorami byli nast¿pnie jezuici. Od 1623 roku naboČeÚstwo byÙo juČ odprawiane
w caÙym Koïciele zachodnim.
36
S. ZaÙ¿ski, Historia jezuitów w Polsce, dz. cyt., t. 4, s. 609.
37
TamČe, s. 440.
38
J. Wielewicki, Dziennik domu ïw. Barbary, dz. cyt., t. 5, s. 2-4.
39
Por. Consuetudines scholarum, Processiones, Supplicationes, nr 3, w: S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 497.
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Ponadto uczniowie szkóÙ jezuickich uczestniczyli w innych
wydarzeniach. W 1642 roku odbyÙy si¿ w NieïwieČu trzydniowe
uroczystoïci zwizane z ingresem ksi¿cia Aleksandra Ludwika
RadziwiÙÙa i maÙČonki do ordynacji nieïwieskiej. W koïciele witaÙa par¿ ksiČ¿c mÙodzieČ ze szkoÙy jezuickiej, a po naboČeÚstwie jezuicka kapela muzyczna towarzyszyÙa dostojnym goïciom przy wjeĊdzie na zamekȹ40.
Uczniowie jezuiccy brali udziaÙ w ceremoniach ïlubnych:
w 1663 roku we Lwowie, gdy maÙČeÚstwo zawierali MikoÙaj Hieronim Sieniawski z Cecyli Mari RadziwiÙÙówn, w 1678 roku,
gdy podkanclerz koronny Jan Wielopolski ČeniÙ si¿ z Mariann
d’Arquien, siostr królowej czy w 1723 roku, gdy pobierali si¿
hetman polny litewski StanisÙaw Denhoff z Zofi Sieniawskȹ41.
W 1670 roku papieČ Klemens X zezwoliÙ zakonowi jezuitów
oraz diecezjom polskim na liturgiczne wspomnienie polskiego
jezuity StanisÙawa Kostki, zmarÙego w opinii ïwi¿toïci w 1568 r.
(jego kanonizacja nastpiÙa dopiero w 1726 roku). Huczne obchody z tej okazji miaÙy miejsce w Poznaniu. W procesji z katedry do
koïcioÙa jezuickiego wzi¿li udziaÙ uczniowie miejscowego kolegium: niektórzy z nich, wywodzcy si¿ ze znanych rodów, jechali na koniach. Tzw. jeĊdzie szlacheckiej przewodniczyÙ student
filozofii Smorzewski – wnuk córki Kanclerza Wielkiego Koronnego LeszczyÚskiegoȹ42.
W 1674 roku przypadÙa setna rocznica utworzenia jezuickiej
szkoÙy w JarosÙawiu. Na trzydniowe uroczystoïci jubileuszowe
skÙadaÙy si¿ m.in.: wystawne naboČeÚstwo dzi¿kczynne, naboČeÚstwo ČaÙobne za spokój duszy fundatorki kolegium Zofii
z OdrowČów Tarnowskiej, stypa dla ubogich oraz dramat wystawiony przez mÙodzieČ szkoln pt. ZasÙugi szkóÙ jarosÙawskich
wobec ojczyzny przez piel¿gnowanie nauk i poboČnoïciȹ43. W 1698
roku mÙodzieČ szkolna witaÙa w kolegium w Brzeïciu nowego
króla Fryderyka Augusta i podróČujcego z nim hetmana Kazimierza Sapieh¿. Nast¿pnie zaproszono goïci na naboČeÚstwo.
40

S. ZaÙ¿ski, Historia jezuitów w Polsce, dz. cyt., t. 4, s. 441.
TamČe, s. 611.
42
TamČe, s. 139.
43
TamČe, s. 171.
41
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Hetman „z ïwiec w r¿ku post¿powaÙ wïród mÙodzieniaszków
w procesji, ku wielkiej radoïci i zbudowaniu obecnych”ȹ44.
W listopadzie 1727 r. obchodzono we Lwowie i w PuÙtusku
kanonizacj¿ dwóch jezuitów: StanisÙawa Kostki i Alojzego Gonzagi. SzczegóÙowy opis uroczystych wieczornych procesji i naboČeÚstw, w którym wzi¿li udziaÙ uczniowie miejscowych kolegiów jezuickich, zamieszcza StanisÙaw ZaÙ¿skiȹ45.

Pouczenie etyczne
Jezuici, wychowani w duchu renesansowym, zdawali sobie
spraw¿ z tego, iČ istotnym elementem wychowania jest (stosownie do zaleceÚ Arystotelesa, a nast¿pnie Plutarcha z Cheronei) pouczenie etyczne. Jego wyrazem byÙy przede wszystkim
cotygodniowe egzorty wygÙaszane w klasie przez nauczyciela.
Oprócz tego rektor kolegium miaÙ moČliwoï° organizowania podobnych spotkaÚ dla caÙej szkoÙy raz w miesicu lub raz na dwa
miesice. Wówczas umoralniajc przemow¿ wygÙaszaÙ któryï
ze starszych i doïwiadczonych ojcówȹ46.
Uczniów zach¿cano, aby zadawali si¿ tylko z takim osobami, „których przykÙad pomoČe im w nauce i w doskonaleniu
si¿ w cnotach”. Mieli natomiast unika° „zÙych i podejrzanych
obyczajów”ȹ47.
W wygÙaszaniu moralizatorskich prelekcji brali udziaÙ równieČ sami uczniowie. W Konstytucjach zalecano, aby raz w tygodniu któryï z pierwszoklasistów wygÙosiÙ deklamacj¿ o treïci,
która mogÙaby sÙuČy° zbudowaniu sÙuchaczy i zach¿caÙa ich do
post¿powania we wszelkiej czystoïci i cnocie, i to nie tylko po
to, by styl °wiczy°, ale takČe by doskonali° obyczaje. Wszyscy
znajcy Ùacin¿ powinni by° na tym obecniȹ48.

44

TamČe, s. 1139
TamČe, s. 606-607 i s. 45.
46
ReguÙy rektora, nr 21, w: Ustawa szkolna TJ, s. 47 n.
47
ReguÙy zewn¿trznych uczniów Towarzystwa, nr 11, w: Ustawa szkolna, s. 106.
48
Konstytucje, nr 486, w: Konstytucje TJ, s. 177.
45
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TakČe w prywatnych rozmowach nauczyciel miaÙ wpaja° uczniom dobre obyczaje. Nie mógÙ przy tym wzbudza° podejrzeÚ,
Če przekonuje kogoï do wstpienia do Towarzystwa Jezusowego. Jeïliby spotkaÙ ucznia o takich inklinacjach, miaÙ go odesÙa°
do jego spowiednikaȹ49.

Dyscyplina i porzdek
Wbrew temu, co moČna by sdzi°, uczniowie szkóÙ jezuickich
nie przypominali potulnych baranków. gwiadczy° mog o tym
zakazy przychodzenia „do szkoÙy z broni, z mieczami, noČami i podobnymi przedmiotami”ȹ50. Zabraniano równieČ tego,
„co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami”, m.in. „przysi¿gania,
kltw, zÙorzeczeÚ, kÙamstw, zabronionych zabaw”ȹ51. W poszczególnych klasach kolegiów jezuickich panowaÙa zwykle duČa
rozpi¿toï° wiekowa wïród uczniów. W 1745 roku we lwowskiej
klasie infimy byÙo 140 chÙopców w wieku od 8 do 21 latȹ52. W tej
samej klasie przebywali zatem chÙopcy oïmio-, dziewi¿cioletni
oraz m¿ČczyĊni z szabl u boku, majcy niekiedy 25 lat. ZdarzaÙo si¿, Če nauczyciel byÙ mÙodszy od niektórych uczniów. W starszych klasach nie brakowaÙo wïród uczniów „hulaków, pijaków
i awanturników”ȹ53.
W takiej sytuacji utrzymanie w szkole dyscypliny nie byÙo Ùatwe, a przecieČ dbaÙoï° o ni oraz przestrzeganie regulaminu naleČaÙy do podstawowych obowizków nauczyciela. Warunkiem
wst¿pnym do wypeÙnienia tego zadania byÙa znajomoï° przepisów przez samych uczniów. ReguÙy miaÙy by° „umieszczone
w takim miejscu, aby przez wszystkich mogÙy by° czytane”. Ponadto naleČaÙo je raz w miesicu odczytywa° w kaČdej klasieȹ54.
49
ReguÙy wspólne dla nauczycieli szkóÙ niČszych, nr 6, w: Ustawa szkolna TJ,
s. 106.
50
ReguÙy zewn¿trznych uczniów Towarzystwa, nr 5, Ustawa szkolna TJ, s. 106.
51
ReguÙy zewn¿trznych uczniów Towarzystwa, nr 6, Ustawa szkolna TJ, s. 106.
52
S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 397.
53
TamČe, s. 399.
54
ReguÙy prefekta klas niČszych, nr 49, w: Ustawa szkolna TJ, s. 75.
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Podstawowym zadaniem nauczyciela w zakresie dyscypliny
byÙo staranie o „zachowanie ciszy i posÙuszeÚstwa, aby nikt nie
bÙkaÙ si¿ po szkole, nikt nie zmieniaÙ miejsca, nikt tu i tam nie
rozrzucaÙ swoich rzeczy, nie opuszczaÙ szkoÙy”ȹ55. Jednym z warunków owej ciszy w szkole byÙ porzdek przy wychodzeniu
z klasy – bez „zamieszania i haÙasu”ȹ56. Najpierw opuszczali klas¿ ci, którzy siedzieli przy drzwiach. Pojedynczych uczniów nie
naleČaÙo wywoÙywa° z klasy w czasie lekcji.
Co do porzdku w klasie, bardzo wymowna jest w tym
wzgl¿dzie reguÙa 10 Ratio studiorum z rozdziaÙu przeznaczonego
dla uczniów eksternów:
W klasie uczniowie nie mog chodzi° sobie tu i ówdzie, ale maj
cicho i skromnie siedzie° na swoich miejscach i zajmowa° si¿
swoimi sprawami. Nie mog wychodzi° z klasy, jeïli nauczyciel
nie pozwoli. Nie wolno im oszpeca° i pokrywa° napisami i rysunkami barierek, katedry, krzeseÙ, ïcian, okien i drzwiȹ57.

Od uczniów wymagano posÙuszeÚstwa wzgl¿dem nauczyciela i pilnoïci w nauceȹ59, która wyraČaÙa si¿ przede wszystkim
w punktualnym przychodzeniu na zaj¿cia, uwaČnym sÙuchaniu
i aktywnym udziale w °wiczeniach. UczeÚ nie mógÙ opuszcza°
lekcji, aby wzi° udziaÙ w jakimï przedstawieniu lub zabawie.
Dlatego nauczyciel posyÙaÙ kogoï zaufanego do domu ucznia,
aby sprawdziÙ, czy nieobecnoï° delikwenta jest usprawiedliwiona. Kilkudniowe wagary skutkowaÙy odmow wpuszczenia do
klasy bez specjalnej zgody prefektaȹ60.
ȹ58

55
56

ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 43.
ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 44, w: Ustawa szkolna TJ,

s. 85.
57

ReguÙy zewn¿trznych uczniów Towarzystwa, nr 10, w: Ustawa szkolna TJ,
s. 106.
58
ReguÙy zewn¿trznych uczniów Towarzystwa, nr 8, w: Ustawa szkolna TJ, s. 106.
59
ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 41, w: Ustawa szkolna TJ,
s. 85.
60
TamČe.
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Nagrody
Jezuici byli zasadniczo przekonani, Če dyscyplin¿ Ùatwiej
jest utrzyma° za pomoc pochwaÙ i nagród niČ metod kar,
zwÙaszcza fizycznychȹ61, dlatego w Ratio studiorum poïwi¿cili
caÙy osobny rozdziaÙ „Zasadom dawania nagród”ȹ62. W dwunastu zaleceniach omówili dokÙadnie, jak zorganizowa° wielk
szkoln uroczystoï°, w której do konkursu staj wszystkie klasy:
„W klasie retoryki przyznaje si¿ osiem nagród: dwie za proz¿
ÙaciÚsk, dwie za poezj¿ ÙaciÚsk, dwie za proz¿ greck i dwie
za poezj¿ greck”ȹ63. Podobnie byÙo w innych klasach – w klasie humanistycznej i w klasach gramatykalnych. Jeden, dwóch
uczniów z kaČdej klasy otrzymywaÙo nagrody za znajomoï° katechizmu. Przy wr¿czaniu nagród wypowiadano formuÙ¿: „Ku
sÙawie nauki i wszystkich uczniów naszej szkoÙy” oraz przekazywano nagrodzonemu krótki wierszȹ64. Publiczne nagradzanie
organizowano z wielk pomp raz w roku, aby nie naduČywa°
hojnoïci sponsorów. Przy okazji naleČaÙo powiedzie° o nich kilka ciepÙych sÙówȹ65.
Oprócz nagród uroczystych i oficjalnych, cz¿sto nagradzano
teČ z innych okazji. Na przykÙad jeïli uczeÚ wyróČniaÙ si¿ w cigu roku szkolnego, moČna byÙo zorganizowa° dla niego osobny
egzamin i przenieï° go do nast¿pnej klasyȹ66. IstniaÙy teČ niewielkie nagrody prywatne fundowane przez rektora. Nauczyciele
mogli w ten sposób wyróČni° ucznia
za to, Če w dyspucie pokonaÙ oponenta, Če ponownie przeczytaÙ
caÙ jakï ksiČk¿ i z pami¿ci opowiedziaÙ jej treï°, bdĊ uczyniÙ
coï znamienitego tego rodzajuȹ67.

61

ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 39, w: Ustawa szkolna TJ,

s. 84.
62

Ustawa szkolna TJ, s. 76-78.
Zasady dawania nagród, nr 1, w: Ustawa szkolna TJ, s. 76.
64
Zasady dawania nagród, nr 12, w: Ustawa szkolna TJ, s. 78.
65
ReguÙy rektora, nr 14, w: Ustawa szkolna TJ, s. 47.
66
ReguÙy wspólne dla nauczycieli klas niČszych, nr 37, w: Ustawa szkolna TJ,
s. 84.
67
ReguÙy prefekta klas niČszych, nr 36, w: Ustawa szkolna TJ, s. 73.
63
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Jeïli nagrody nie skutkowaÙy i w szkole pojawiaÙy si¿ problemy z dyscyplin, naleČaÙo uciec si¿ do sÙownych upomnieÚ,
a dopiero w ostatecznoïci stosowa° kary, równieČ fizyczneȹ68.

Kary
Jak wspomniaÙem, jezuicki nauczyciel miaÙ post¿powa° w duchu Ùagodnoïci, zachowujc pokój i miÙoï° ze wszystkimi, a na
uczniów oddziaÙywa° dobroci i autorytetem. Jednak w szkoÙach
prowadzonych przez zakon istniaÙy od pocztku kary fizyczne,
które trudno pogodzi° z ow zasad miÙoïciȹ69.
Zagadnienie kar pojawiÙo si¿ równieČ w szkoÙach jezuickich
dziaÙajcych na ziemiach Polski i Litwy. Stosowano w nich ogólne
reguÙy obowizujce w zakonie, które uzupeÙniano szczegóÙowymi rozporzdzeniami. W odniesieniu do kolegium wileÚskiego
prowincjaÙ Austrii Wawrzyniec Maggio wydaÙ w 1570 roku instrukcj¿ dla rektora StanisÙawa Warszewickiego, w której pisaÙ:
W karaniu uczniów naleČy kierowa° si¿ rozsdkiem i sprawiedliwoïci, unikajc wyzwisk i krzyku [...]. W przypadku codziennych wykroczeÚ nauczyciele maj obowizek karci° uczniów,
lecz nie wolno ich bi° pi¿ïci, uderza° w twarz lub w gÙow¿, ani
cign° za uszy. MoČna natomiast z umiarkowaniem bi° rózg,
gdy uczniowie na to zasÙuČ. W waČniejszych sprawach trzeba
uda° si¿ do prefektaȹ70.

Skdind wiemy, Če rózgi nie mogÙy by° wymierzane zbyt mocno, nigdy na goÙe ciaÙo, i nie powinno ich by° wi¿cej niČ dziesi¿°ȹ71.
68

Konstytucje, nr 488, w: Konstytucje TJ, s. 177.
ródÙa i rozwój pogldów jezuitów na zagadnienie kar fizycznych
w szkole przedstawiÙem w artykule: J. Kochanowicz, Zasady dotyczce kar cielesnych w pierwszych kolegiach jezuickich, w: W sÙuČbie historii nauki, kultury i edukacji. Ksi¿ga pamitkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jubileuszu
pi¿°dziesi¿ciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski, T. Maliszewski, GdaÚsk
2006, s. 172-183.
70
Archivum Romanum Societatis Iesu, Institutum, t. 209, f. 246-249, tu: f. 246;
por. L. Piechnik, Pocztki Akademii WileÚskiej 1570-1599, Rzym 1984, s. 103.
71
Consuetudines scholasticae, Disciplina scholasticorum, nr 3, w: S. Bednarski,
Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 504. Aleksander Sawicki, prowincjaÙ litewski
69

222

JђџѧѦ KќѐѕюћќѤіѐѧ

W Ratio studiorum znajdujemy kilka suchych reguÙ dotyczcych karania. Stwierdza si¿ najpierw, Če wymierzaniem kary –
dopuszczalnej w przypadku, gdy nie skutkuje sÙowne upomnienie – nie moČe zajmowa° si¿ nigdy jezuita, lecz specjalny korektor
spoza zakonuȹ72.
PoniewaČ Ratio studiorum byÙo przewidziane dla wszystkich prowincji zakonu, jej autorzy przypuszczali realistycznie,
Če w niektórych miejscach mog pojawi° si¿ trudnoïci z zatrudnieniem korektora, dlatego dodawali:
Tam gdzie nie moČe by° korektora, trzeba znaleĊ° inny sposób
wykonywania kar albo przez jednego z uczniów, albo w inny
dogodny sposób. Za przewinienia domowe nie powinno si¿ bi°
w szkole, chyba Če rzadko i z waČnego powoduȹ73.

Wymierzanie kary mogÙo natrafi° na opór ze strony ucznia.
W takim przypadku próbowano uČy° siÙy, a gdy to si¿ nie powiodÙo (bo delikwent byÙ silny lub wszczynaÙ kÙótni¿), usuwano
ucznia ze szkoÙy – za wiedz rektoraȹ74.
Ogóln tendencj¿ w wymierzaniu kar oddaje dobrze reguÙa 40 skierowana do nauczycieli klas niČszych:
Nauczyciel w karaniu niech nie b¿dzie spieszny, ani w ïledzeniu zbyt gorliwy; niech raczej nie zauwaČy, skoro moČe obejï°
si¿ bez ukarania kogoï; niech sam nikogo nie karze (to bowiem
przez korektora powinno by° uczynione), lecz w ogóle niech powstrzyma si¿ od stosowania obelg w czynach i mowie. I niech
kogoï nazywa nie inaczej, jak tylko jego imieniem lub nazwiskiem; zaï zamiast kary niekiedy korzystniej jest doda° °wiczenie pisemne dodatkowe do dziennej normy. Niecodzienne zaï
i wi¿ksze kary naleČy pozostawi° do decyzji prefektowi, zwÙaszcza karanie za to, co poza szkoÙ zostaÙo popeÙnione, jak i wobec
tych, którzy nie chc si¿ podda° karze chÙosty, zwÙaszcza jeïli s
z lepszego roduȹ75.
w latach 1719-1723, pozwoliÙ nauczycielom na karanie 3-5 uderzeniami, a prefektom 10-15 – za powaČniejsze wykroczenia – por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 396.
72
ReguÙy prefekta klas niČszych, nr 38, w: Ustawa szkolna TJ, s. 74.
73
ReguÙy prefekta klas niČszych, nr 38, w: Ustawa szkolna TJ, s. 74.
74
ReguÙy prefekta klas niČszych, nr 39, w: Ustawa szkolna TJ, s. 74.
75
Zdanie przetÙumaczone jako „jeïli s z lepszego rodu” moČna teČ odda°
jako „jeïli s starsi”.

Wychowanie w szkoÙach jezuickich okresu staropolskiego

223

NaleČy doda°, iČ uczniowie dobrze wiedzieli, co czeka ich,
gdy zÙami regulamin.
Niech uczniowie wiedz, Če w sprawach dotyczcych nauki
i obyczajów, kiedy nie pomog rady i przestrogi, nauczyciele
wzywa° b¿d korektorów do karania uczniów. Jeïli uczniowie
nie zgodz si¿ na wymierzenie kary, nie okaČ nadziei na popraw¿, b¿d dokuczliwi dla innych i b¿d dawa° zÙy przykÙad, to
zostan usuni¿ci z naszych szkóÙȹ76.

Do powaČnych wykroczeÚ uczniów zaliczano: uderzenie
w twarz, oszczerstwo, nocne rozboje, strzelanie z moĊdzierzy,
zadanie rany szabl, wybicie szyby w oknie. W takich przypadkach przewidywano: zatrzymanie w szkole na kilka godzin lub
nawet dni, publiczne upomnienie lub nagan¿, a w przypadku
mÙodszych uczniów – si¿gni¿cie po rózg¿ lub korbacz (inaczej
harap), czyli rodzaj bata na krótkim trzonku, za pomoc którego
wymierzano chÙost¿ȹ77.
Atmosfer¿, która powinna towarzyszy° wymierzaniu kary
fizycznej, oddaje dobrze Juwencjusz w swoim Ratio discendi
(s. 156-157):
Przy wymierzaniu kar, zwÙaszcza ci¿Čszych naleČy mie° zawsze
ïwiadków, a karze cielesnej niech odpowiada koniecznie odpowiednia wina. Trudno wprost wyrazi°, jak strasznie bol i nigdy
nie id w zapomnienie plagi, wymierzone za win¿ niepopeÙnion, lub nieodpowiedni do wielkoïci wykroczenia. Niech wi¿c
wina b¿dzie na pewno stwierdzona; trzeba si¿ stara°, by winny
sam si¿ do winy przyznaÙ i za winnego uznaÙ. W wymierzaniu
plag nie moČe objawia° si¿ gniew, grubiaÚstwo, nie wolno z tego
robi° widowiska, uČywa° sÙów uwÙaczajcych, niekulturalnych
i przezwisk, które bardzo cz¿sto przyczepiaj si¿ na staÙe do
winowajców. Niechaj nie tykaj w karceniu ojczyzny i rodzin
chÙopców, lub przyrodzonych uÙomnoïci ich ciaÙa i usposobienia; naleČy opisa° win¿, wykaza° jej nieprzystojnoï° i szkody
wyrzdzone, moČna doda° i pewne groĊby, lecz przej¿te Ùagodnoïci i dobroci, a wreszcie trzeba pokaza° sposób i ïrodki pomagajce do poprawyȹ78.
76

ReguÙy zewn¿trznych uczniów Towarzystwa, nr 7, w: Ustawa szkolna TJ, s. 106.
Consuetudines scholasticae, Disciplina scholasticorum, nr 8, w: S. Bednarski,
Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 504 n.
78
Cyt. za S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 395.
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Trzeba przyzna°, Če w okresie najwi¿kszego upadku szkolnictwa jezuickiego (czyli w II poÙowie XVII wieku) nauczyciele i prefekci zbyt cz¿sto stosowali bicie. StanisÙaw Bednarski pisze, Če
wytÙumaczenie tego faktu mamy z niepohamowanej swawoli
mÙodzieČy; w wielu przypadkach bicie byÙo aktem czarnej rozpaczy, jedynym rozporzdzalnym w danej chwili ïrodkiem zaradczym, kiedy Čadne perswazje, Čadne proïby i pobudki religijne nie pomagaÙyȹ79.

Przy próbie oceny wymierzania kar w szkoÙach jezuickich naleČy uwzgl¿dni° kilka aspektów. Po pierwsze, kara fizyczna byÙa
ostatecznym ïrodkiem wychowawczym, stosowanym w wyjtkowych przypadkach. W szkole istniaÙy przepisy organizujce
wspóln prac¿ uczniów, a nauczyciel miaÙ zadba° o to, aby przebiegaÙa ona harmonijnie. Jeïli któryï z uczniów przeszkadzaÙ
innym w zdobywaniu wiedzy, nauczyciel staraÙ si¿ przywoÙa°
go do porzdku za pomoc róČnych form perswazji. Gdy to nie
skutkowaÙo, mógÙ podj° decyzj¿ o wymierzeniu kary fizycznej.
W przepisach podawano ogóln zasad¿, Če nauczyciel nie powinien spieszy° si¿ z karaniem, ïledzi° uczniów, zamiast tego miaÙ
przymyka° oko na niedocigni¿cia. Nie mógÙ natomiast nie reagowa° na oczywiste naruszenie porzdku szkolnego, gdyČ straciÙby autorytet. Od jego osobistego wyczucia zaleČaÙo karanie
bez cienia stronniczoïci, osobistego rozdraČnienia, ch¿ci zemsty
i poniČania wychowanka.
Po drugie, nauczycielowi-jezuicie nie wolno byÙo pod Čadnym pozorem wÙasnor¿cznie wymierza° kary. Skoro bowiem
relacja mi¿dzy nauczycielem i uczniem miaÙa by° nacechowana
serdecznoïci, ta mogÙaby zosta° zakwestionowana, gdyby nauczyciel osobiïcie aplikowaÙ kar¿. W zwizku z tym w szkoÙach
jezuickich istniaÙ urzd pÙatnego korektora (pochodzcego spoza grona jezuitów), który miaÙ utrzymywa° chÙopców w bojaĊni
i wymierza° kary podyktowane przez nauczyciela. W ten sposób
nauczyciel nie ïcigaÙ na siebie nienawiïci uczniów, a kara nie
byÙa rezultatem jego natychmiastowej reakcji na przewinienie,
skutkiem gniewu, frustracji, pragnienia zemsty lub odpÙaty za
79

S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 393.
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zniewag¿. Dzi¿ki instytucji korektora istniaÙ pewien dystans czasowy mi¿dzy sentencj a jej wykonaniem, pojawiaÙ si¿ dodatkowy element obiektywizacji.
Po trzecie, w stosowaniu kar naleČaÙo zwraca° uwag¿ na godnoï° osobist uczniów, dlatego rodzaj kary zaleČaÙ od wieku oraz
pozycji wychowanków dopuszczajcych si¿ wykroczenia. Nie
wolno byÙo bi° uczniów starszych i pochodzcych ze znanych
rodów, czyli tych, którzy „nie byli zdolni do zniesienia kary”.
Do kary fizycznej nie wolno byÙo dodawa° kar „psychicznych”
w postaci wyzwisk i krzyków. UczeÚ nie byÙ karany w obecnoïci
klasy, lecz zabierany przez korektora w odosobnione miejsce.
Po czwarte, rodzice i opiekunowie byli dobrze poinformowani o systemie kar obowizujcym w szkole. ChÙopcom przypominano regularnie przepisy dyscyplinarne, wi¿c wiedzieli, na co
si¿ naraČaj. Kara miaÙa form¿ aktu prawnego; uczeÚ byÙ chroniony przed subiektywnym osdem i porywczoïci nauczyciela.
Po pite, wolno byÙo kara° tylko za przewinienia popeÙnione
w szkole (a nie w mieïcie, na stancjach). Kara nie byÙa zatem
ïrodkiem odwetu, lecz utrzymania porzdku w klasie.
Po szóste, uczeÚ mógÙ odmówi° poddania si¿ karze. Wówczas
moČna byÙo spróbowa° uČy° wobec niego siÙy, chyba Če byÙ dorosÙy. W takim przypadku naleČaÙo z nim negocjowa°: jeïli nie wykazywaÙ nadziei na popraw¿ i byÙ nadal dokuczliwy dla innych,
konsekwencj byÙo usuni¿cie go ze szkoÙy.
NajwaČniejsze zasady dotyczce kar fizycznych w szkoÙach
jezuickich byÙy rozsdn prób pogodzenia dyscypliny z zasad
wychowania w duchu miÙoïci. Niestety praktyka wychowawcza
byÙa cz¿sto inna. Cho° po rózg¿ si¿gano tylko w ostatecznoïci,
a szkoÙy jezuickie wyróČniaÙy si¿ pobÙaČliwoïci w tej dziedzinie
na tle innych szkóÙ epoki, to i tak kary cielesne s jednym z najsmutniejszych rozdziaÙów w dziejach jezuickiego wychowania.

Tajni informatorzy
Niektórzy historycy protestanccy zarzucili jezuitom utworzenie w szkoÙach instytucji tzw. cenzorów lub tajnych syndyków.
Byli to zaufani uczniowie, którzy – pomagajc wychowawcom
Pedagogika...15
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w zachowaniu dyscypliny szkolnej – obserwowali kolegów
w szkole, koïciele i mieïcie i donosili o ich zachowaniu prefektom lub profesorom. PoniewaČ jest to problem doï° draČliwy,
naleČy mu poïwi¿ci° nieco wi¿cej uwagi.
Jezuici starali si¿ w prowadzonych przez siebie gimnazjach
stymulowa° wspóÙzawodnictwo mi¿dzy uczniami, dlatego dzielili klas¿ na dwie cz¿ïci: rzymsk i greck, które nieustannie ze
sob rywalizowaÙy w wypracowaniach, zadaniach, °wiczeniach
pami¿ciowychȹ80. Drugim przejawem wspóÙzawodnictwa byÙy
róČne godnoïci i urz¿dy szkolne. WaČn rol¿ w klasie odgrywaÙ
tzw. cenzor lub dekurion, czyli dziesi¿tnik. W klasach niČszych
byÙ on wyznaczany przez nauczyciela, natomiast w wyČszych
pozwalano na jego wybór uczniom. Dziesi¿tnik miaÙ pod opiek dziewi¿ciu lub dziesi¿ciu chÙopców. Jego zadaniem byÙo odpytywanie czÙonków swojej dekurii z °wiczeÚ pami¿ciowych,
zwracanie uwagi na to, czy uČywaj oni w rozmowach j¿zyka
ÙaciÚskiego i zachowuj si¿ poprawnie, wreszcie informowanie
nauczyciela o uchybieniach kolegów. Dziesi¿tnicy podlegali wymianie, jeïli zachodziÙa taka potrzebaȹ81.
W opracowaniach z zakresu historii oïwiaty i wychowania spotyka si¿ cz¿sto zarzut, iČ system dziesi¿tników czy teČ cenzorów
stymulowaÙ donosicielstwo, pochlebstwo i obÙud¿. Sprzeciwia si¿
tej tezie StanisÙaw Bednarski, który twierdzi, Če instytucja dziesi¿tników wr¿cz zapobiegaÙa donosicielstwu, gdyČ byli oni znani
klasie i cigle si¿ zmienialiȹ82. UczeÚ, który peÙniÙ przez tydzieÚ czy
miesic urzd dziesi¿tnika, podlegaÙ nast¿pnie innemu koledze.
W instytucji tej chodziÙo jezuitom najpierw o uÙatwienie pracy
nauczycielowi, majcemu nieraz w klasie ponad setk¿ chÙopców,
a powtóre o budzenie emulacji, zapaÙu do nauki, o oČywienie
80

Por. tamČe, s. 386.
H. Nadal, Regule de scholis collegiorum z 1553 roku, w: MP, t. 1, s. 199:
„W kaČdej szkole powinni by° dekurioni, którzy mieliby specjaln piecz¿ nad
dziewi¿cioma albo dziesi¿cioma uczniami. Ich zadaniem b¿dzie czuwanie nad
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trzeba wymienia°, gdy uzna si¿ to za stosowne, np. gdyby ich znienawidzili
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Čycia szkolnego, uspoÙecznienie go, wyrobienie samodzielnoïci,
dawanie sposobnoïci do rozwini¿cia inicjatywy, przyzwyczajenie do kierowania drugimi i do ponoszenia odpowiedzialnoïciȹ83.

W Ratio studiorum z 1599 r. umieszczono wymóg: „Prefekt
ustanowi w kaČdej klasie swego «publicznego cenzora», tzn.
tego, który pilnuje porzdku w klasie”. W sÙowie „publiczny”
podkreïla si¿, iČ jest to ktoï znany wszystkim: nie moČe by°
zatem mowy o jakimï tajnym donoszeniu. Okazuje si¿ jednak,
Če taka procedura byÙa wynikiem dÙuČszej ewolucji ideowej,
a w pierwszych kolegiach jezuickich faktycznie funkcjonowali
tajni informatorzy wïród uczniów.
Trzeba przy tym wyraĊnie stwierdzi°, Če praktyka donoszenia przeÙoČonym o niewÙaïciwym zachowaniu mieszkaÚców
kolegiów istniaÙa na uniwersytetach juČ w ïredniowieczuȹ84, w renesansowym gimnazjum Jana Sturma w Strasburgu oraz w niemieckich szkoÙach XVI wieku, w których funkcjonowali „tajni
syndycy” lub coryaceiȹ85. Mieli oni przyglda° si¿ zabawom kolegów, notowa° kaČde sÙowo wypowiedziane po niemiecku, a nast¿pnie informowa° przeÙoČonych, aby winowajców moČna byÙo
ukara°.
W statutach jezuickiego kolegium w Mesynie znajdujemy
równieČ przepis, który nie pozostawia wtpliwoïci co do poufnego charakteru dziaÙalnoïci informatorów:
W kaČdej klasie powinien by° syndyk, który przysÙuchuje si¿
uwaČnie wszystkim rozmowom i referuje je przeÙoČonemu. Syndyk powinien by° tajny i donosi° po kryjomuȹ86.

Do tego przepisu dodano komentarz w j¿zyku hiszpaÚskim:
W celu lepszego wypeÙniania tego rozporzdzenia i unikni¿cia nienawiïci do syndyka i przeÙoČonych, warto, aby kaČdy
83

TamČe.
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immatrykulowany student oïwiadczyÙ, Če si¿ na to zgadza, a poniewaČ pragnie pomocy, prosi wszystkich, aby donosili o wszystkich jego uchybieniach przeÙoČonym, a gdyby opuïciÙ lekcje – rodzicom lub opiekunom. NaleČy to robi° w sposób jawny. […]
Wszystkim uczniom b¿d odczytywane statuty dotyczce dobrego zachowania, równieČ wspomniany przepis.

MoČna zatem stwierdzi°, iČ uczniowie przynajmniej byli ïwiadomi tego, Če s obserwowani, a w razie wybryków – nie unikn
kary.
W dokumencie przygotowanym przez Hieronima Nadala
(De studii generalis dispositione et ordine z 1552 roku) znajdujemy
uwag¿, iČ rodzice przed zapisaniem dziecka do szkoÙy powinni
si¿ zapozna° z jej regulaminemȹ87, który nast¿pnie naleČy odczytywa° wszystkim uczniom raz w miesicu. Jedna z reguÙ, któr naleČy przyj° do wiadomoïci, dotyczy syndyka, który potajemnie obserwuje swoich kolegów, podsÙuchuje ich rozmowy,
a nast¿pnie informuje nauczyciela o ewentualnych niedocigni¿ciach. Nieco dalej w tym samym tekïcie Nadal precyzuje, Če jeïli dzieje si¿ coï waČnego, syndycy lub cenzorzy powiadamiaj
o tym natychmiast rektora, jeïli nic – to raz w tygodniu (w sobot¿) skÙadaj raport na ten temat caÙej klasie. Powinni oni rekrutowa° si¿ spoïród uczniów-jezuitów, a gdyby takich nie byÙo, to
rektor wybierze ich sobie spoïród najlepszych studentówȹ88.
W pocztkach lat dziewi¿°dziesitych XVI wieku w szkolnictwie jezuickim rozpoczÙ si¿ odwrót od korzystania z pomocy tajnych syndyków. Znaczce wydarzenia w tym wzgl¿dzie
miaÙy miejsce w Prowincji Polskiej w Braniewie. OtóČ wizytator
Wawrzyniec Maggio zostawiÙ w 1580 roku prefektowi tamtejszego konwiktu nast¿pujce zalecenie: „Niech w izbie ma kogoï
zaufanego, który by mu donosiÙ, co si¿ dzieje, tak jednak, by nikt
tego nie zauwaČyÙ”. Jednak dziesi¿° lat póĊniej kolejny wizytator – Ludwik Masseli – zakazaÙ tego rodzaju praktyk jako wysoce
niepedagogicznychȹ89. Masseli odegraÙ waČn rol¿ w tworzeniu
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ostatecznej redakcji Ratio studiorum i z pewnoïci przyczyniÙ si¿
do odrzucenia wtpliwej pomocy ze strony syndyków.
MoČna sdzi°, Če w przekonaniu pierwszych jezuitów instytucja tajnych informatorów przyczyniaÙa si¿ do lepszego funkcjonowania szkóÙ, jak równieČ dawaÙa oskarČanym moČliwoï°
poprawy. Czy nie godziÙa jednak w przyjaĊÚ, solidarnoï° mi¿dzy
uczniami? Widocznie sami jezuici mieli co do tego wtpliwoïci,
skoro juČ pod koniec XVI wieku w Ustawie szkolnej, obowizujcej we wszystkich szkoÙach zakonu, caÙkowicie zrezygnowali
z wtpliwej pod wzgl¿dem wychowawczym i etycznym pomocy
ukrytych donosicieli.

Nauka dobrych manier
WaČnym elementem jezuickiego wychowania szkolnego,
wzorowanego i w tym wzgl¿dzie na pogldach humanistów,
np. Erazma z Rotterdamu, byÙa nauka dobrych manier. Jezuici
stawiali swoim uczniom wysokie wymagania w tym wzgl¿dzie.
Celem ich savoir vivre byÙa nie tylko zewn¿trzna ogÙada, lecz
przede wszystkim wewn¿trzne opanowanie i przekonanie co do
sÙusznoïci zaleceÚ. W polskich szkoÙach dysponowano wieloma
zbiorami ÙaciÚskich przepisów dotyczcych grzecznoïci, z których robiono nast¿pnie skróty.
SzczegóÙow list¿ zasad dobrego post¿powania, dostosowanych do konkretnej sytuacji, miejsca i osób, znajdujemy w vademecum dla nauczyciela, przygotowanym w 1715 roku przez
polskiego prowincjaÙa jezuitów Stefana Sczanieckiegoȹ90. Autor
podpowiada, jak uczniowie powinni zachowywa° si¿ w koïciele,
na ulicy, na przyj¿ciach i w innych miejscach. Zasady grzecznoïci i kulturalnego zachowania powinny by° im wpajane w czasie
wolnym od nauki, zwÙaszcza popoÙudniami. Oto krótkie streszczenie najwaČniejszych wymagaÚ.
Uczniowie udajcy si¿ do koïcioÙa nie powinni wciska° si¿
do zaj¿tych Ùawek i rozpycha° Ùokciami. Osobom starszym maj
ustpi° miejsca, uprzejmie kÙania° si¿ znanym osobom. Nie
90
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powinni gÙoïno chrzka° i wyciera° nosa. Ich zachowanie w koïciele ma by° wyrazem powagi i skupienia.
Przed wyjïciem z domu maj dokÙadnie przejrze° swoje ubranie, sprawdzi° wÙosy i twarz, Čeby wyglda° schludnie. Idc ulic,
powinni unika° poïpiechu, ale równieČ nagÙego zatrzymywania
si¿ ze zdumienia czy gÙoïnych okrzyków. Podczas drogi nie powinni niczego jeï°. Znajomych maj pozdrawia° krótko i uprzejmie. Jeïli id z kimï, osobie waČniejszej zostawiaj praw stron¿
i grzecznie przepuszczaj inne osoby w wskich przejïciach.
Wr¿cz humorystycznie brzmi niektóre zalecenia Sczanieckiego dotyczce kulturalnego zachowania si¿ uczniów przy
stole:
7. Niech nie czyszcz z¿bów noČem ani widelcem. 8. Niech nie
czyszcz serwetk noČa, ÙyČki ani talerza, a tym bardziej nosa.
9. Niech nie gryz koïci, a tym bardziej obgryzaj paznokciȹ91.

W zasadach zachowania si¿ przy stole wymaga si¿ najwi¿kszego
szacunku dla starszych i waČniejszych goïci.
Przy koÚcu rozdziaÙu prowincjaÙ Sczaniecki podaje kilka reguÙ dotyczcych higieny osobistej, przyjmowania odpowiedniej
postawy ciaÙa (bez opierania si¿ o ïcian¿, trzymania czapki pod
pach), grzecznego pozdrawiania napotkanych osób i odpowiadania na pytania, nieprzerywania komuï w póÙ zdania, uprzejmego wyraČania swych wtpliwoïci, gdy sÙyszy si¿ coï niezgodnego z prawd, a trzeba zaj° stanowisko.

Wychowanie fizyczne
Po raz kolejny naleČy przypomnie°, iČ jezuici w swoich pogldach wychowawczych byli wiernymi wyznawcami renesansu,
w którym w nawizaniu do staroČytnoïci przypisywano waČn rol¿ wychowaniu fizycznemu. Cho° jezuici nie posÙugiwali si¿ tym terminem, a w szkoÙach nie prowadzili specjalnych
lekcji gimnastyki, to zwracali baczn uwag¿ na potrzeb¿ ruchu
91
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i rozrywki dla mÙodzieČy szkolnej. W kolegium wileÚskim istniaÙ
(juČ od 1570 roku) zwyczaj, Če po pierwszej lekcji popoÙudniowej
nauczyciele i uczniowie wychodzili na krótko z klasy, aby odpocz°ȹ92. Na uwag¿ zasÙuguje przede wszystkim wprowadzenie
w szkoÙach jezuickich dnia wolnego od zaj¿°, czyli czwartkuȹ93.
Uczniowie udawali si¿ wówczas wspólnie za miasto, aby na Ùkach i polanach bra° udziaÙ w grach i zabawach zespoÙowychȹ94.
Ciekaw uwag¿ na temat tych zabaw znajdujemy w instrukcji
skierowanej w 1570 roku przez prowincjaÙa Maggio do rektora
kolegium wileÚskiego (Warszewickiego):
Nie naleČy naszym uczniom zabrania° strzelania z Ùuku, gdyČ
jest to powszechn w tym kraju zabaw, lecz trzeba uwaČa°, by
strzaÙy nie miaÙy Čelaznego zakoÚczeniaȹ95.

Studenci-jezuici sp¿dzali na wypoczynku dwa tygodnie sierpnia
w podmiejskiej willi. Pozostali uczniowie wyjeČdČali na caÙe lato
na wakacje do domów rodzinnych.

Wychowanie obywatelskie
Cho° rzymska centrala zakonu jezuitów systematycznie zabraniaÙa im mieszania si¿ w polityk¿, nie ulega wtpliwoïci,
iČ zakonnicy ci mieli doï° duČy wpÙyw na sprawy polityczne
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w prowadzonych przez
siebie szkoÙach ïrednich poruszali zagadnienia polityczne na
zaj¿ciach z retoryki, poetyki i filozofii, a od XVIII wieku równieČ na wykÙadach z historii i geografii. Systematyczne wychowanie obywatelskie istniaÙo w najszerszym zakresie w klasach
retoryki. ZostaÙy mu podporzdkowane tematy lekcji i opracowaÚ pisemnych, analizy autorów klasycznych, organizowanych
92
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sejmików szkolnych i dialogów. PrzykÙadem podr¿cznika retoryki uwzgl¿dniajcego na pierwszym miejscu nauk¿ obywatelsk jest wielokrotnie przepisywany r¿kopis Walentego P¿skiego
Palatium Reginae libertatis Republicam oratoriam continens z II poÙowy XVII w.ȹ96.
JuČ w paĊdzierniku 1608 roku, gdy otwierano uroczyïcie jezuickie kolegium we Lwowie (w obecnoïci arcybiskupa, kapituÙy i kleru, hetmana óÙkiewskiego i senatorów, rajców, szlachty),
ks. StanisÙaw Radzimski SJ stwierdziÙ w mowie inauguracyjnej, iČ
zakon chce wychowa° „gorliwych synów KoïcioÙowi, mdrych
a zacnych obywateli ojczyĊnie, ozdob¿ miastu i rodzinom”ȹ97.
Ponad 100 lat póĊniej prowincjaÙ polski Stefan Sczaniecki pisaÙ
w swoim podr¿czniku, iČ celem studiów jest m.in. to, aby kaČdy uczeÚ „mógÙ w przyszÙoïci w odpowiedni sposób peÙni° swe
obowizki i sÙuČy° paÚstwu w sdach i na sejmach, a takČe by°
poČytecznym dla dobra publicznego”ȹ98.
Specjalne zaj¿cia z polityki organizowano tylko na uniwersytetach; w przypadku Akademii WileÚskiej pojawiÙy si¿ one w 1677
rokuȹ99. WykÙady te obejmowaÙy wiedz¿ o systemach rzdzenia
w kraju i zagranic, o cnotach i wadach zwizanych ze sprawowaniem wÙadzy, o funkcjach spoÙecznych i politycznych, o historii
Korony i Litwy. W wykÙadach szkolnych starano si¿ unika° tych
zagadnieÚ politycznych, które miaÙy charakter sporny.
W szkoÙach jezuickich waČn rol¿ w wychowaniu obywatelskim speÙniaÙ sejmik uczniowski, który byÙ metod przygotowania uczniów do póĊniejszego udziaÙu w Čyciu publicznym,
cho°by poprzez sejmiki szlacheckie. Przed obradami sejmiku
szkolnego ustalano najpierw temat. RozpoczynaÙ je marszaÙek,
wybierany przez mÙodzieČ w powszechnym gÙosowaniu. Podobnie wyÙaniano doradców marszaÙka oraz sekretarza. Obrady
cz¿sto koÚczyÙy si¿ gÙosowaniem, w którym rozstrzygano dyskutowany problem. Sejmik uczniowski byÙ rzadkim przypadkiem peÙnej demokracji w szkole jezuickiej.
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Najwi¿kszy akcent na wychowanie obywatelskie poÙoČono
w szkoÙach jezuickich dopiero w XVIII wieku, co byÙo zgodne
z duchem ówczesnej epoki, czyli oïwiecenia. WaČn rol¿ w tym
wychowaniu zacz¿Ùy odgrywa° tzw. kolegia szlacheckie, czyli
elitarne szkoÙy polityczne przeznaczone dla synów magnaterii i bogatej szlachty. Pierwsz tego typu placówk¿ na ziemiach
polskich otworzyli ksi¿Ča teatyni (1737), a zaraz potem – pijarzy ze StanisÙawem Konarskim (w 1740 roku). Cho° jezuici mieli
juČ wczeïniej przygotowane projekty kolegiów szlacheckich, to
zwlekali z ich otwarciem, gdyČ miaÙy to by° z zaÙoČenia szkoÙy
pÙatne, co kÙóciÙo si¿ z zasad bezpÙatnoïci jezuickiego szkolnictwa oraz przeznaczone dla elity spoÙecznej, czyli wykluczajce chÙopców z niČszych warstw, którzy przecieČ z zasady mieli
moČliwoï° ucz¿szczania do szkóÙ prowadzonych przez zakon.
W cigu kilku lat jezuici otworzyli aČ szeï° kolegiów szlacheckich (w Warszawie, Wilnie, we Lwowie, Ostrogu, Lublinie
i Poznaniu). Zadaniem tych placówek byÙo ksztaÙcenie i wychowanie przedstawicieli klasy sprawujcej wÙadz¿, majcych decydowa° o przyszÙych losach krajuȹ100.
W kolegiach szlacheckich wprowadzono do programu nauczania wykÙady z tzw. prawa natury, czyli etyki poÙczonej
z nauk obywatelskȹ101. W zaj¿ciach krytykowano wyraĊnie liberum veto, prywat¿ i brak odpowiedzialnoïci. Zacz¿to nawoÙywa° do reform, zwi¿kszenia liczebnoïci wojska i wzmocnienia
obronnoïci paÚstwa, w tym budowania fortec. Andrzej Bromirski SJ wydaÙ na potrzeby szkóÙ podr¿cznik pt. Filozofia obyczajów i rozumu (Warszawa 1762), b¿dcy przeróbk francuskiego
pierwowzoruȹ102.
Trzeba wspomnie°, Če bieČce sprawy paÚstwa znajdowaÙy
teČ odbicie w dziaÙalnoïci teatru jezuickiego, który odzwierciedlaÙ najbardziej aktualne zagadnienia spoÙeczne i narodowe.
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Teatr szkolny
Teatr funkcjonowaÙ we wszystkich szkoÙach prowadzonych
przez jezuitów, niekiedy nawet w niČszych klasach. NajwaČniejsz publicznoïci teatru szkolnego byÙa sama mÙodzieČ szkolna
i nauczyciele, ale na przedstawienia przybywali równieČ dostojnicy koïcielni i paÚstwowi, dobroczyÚcy kolegium, rodziny
uczniów i mieszczanie, w zaleČnoïci od charakteru wystawianej
sztukiȹ103. Teatr szkolny jest najlepiej opracowanym zagadnieniem z problematyki szkolnictwa jezuickiegoȹ104. W tym miejscu
ogranicz¿ si¿ do wypunktowania najwaČniejszych aspektów wychowawczego oddziaÙywania teatru na uczniów.
Po pierwsze, sztuki wystawiane w teatrze jezuickim, których
autorami byli profesorowie retoryki, miaÙy najcz¿ïciej charakter
moralizatorski, zatem istniaÙa szansa, iČ wpÙyn pozytywnie na
widzów, tudzieČ samych wykonawców. W dramatach, komediach i dialogach pi¿tnowano rozmaite przywary, najcz¿ïciej
pijaÚstwo i lenistwoȹ105. Wyïmiewano gorczkowe ubieganie si¿
o stanowiska i urz¿dy przez osoby, które nawet nie czuÙy, Če s
do tego zdolne. W krzywym zwierciadle ukazywano skpstwo
i brak wspóÙczucia dla biednych. Z drugiej strony teatr uczyÙ patriotyzmu i przywizania do religii chrzeïcijaÚskiej.
Po drugie, teatr zapewniaÙ uczniom – zgodnie z postulatem
Arystotelesa – godziwe zaj¿cie na czas wolny, zatem pomagaÙ
unika° lenistwa, które jezuici uwaČali za przyczyn¿ wszelkiego
zÙa. W kolegium kaliskim w 1711 roku profesor retoryki ubolewaÙ nad niedol kraju i zwracaÙ si¿ do mÙodych sÙuchaczy:
Ciebie, polska mÙodzieČy, jeČeli masz litoï° dla Ojczyzny Twej,
zaklinam: na twoje r¿ce liczy upadÙe imi¿ Polski, ty wysiÙkiem
umysÙów twoich wzniesiesz do dawnej sÙawy chwaÙ¿ rodzicielki. Wierz mi, Če Ojczyzna i wiedza jednego, wspólnego maj nieprzyjaciela: próČniactwoȹ106.
103

Encyklopedia wiedzy o jezuitach, s. 686.
PrzykÙadem moČe by° rzetelne opracowanie I. Kadulskiej, Teatr jezuicki
XVIII i XIX wieku w Polsce, GdaÚsk 1997.
105
S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 433.
106
Por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie, dz. cyt., s. 52.
104
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Po trzecie, uczenie si¿ dÙugich tekstów na pami¿°, wielogodzinne próby, pomoc przy scenografiach, wyrabiaÙy u uczniów
pracowitoï°, pilnoï°, wspóÙprac¿, odpowiedzialnoï°.
Po czwarte, publiczne wyst¿py ksztaÙtowaÙy w mÙodych aktorach odwag¿, ïmiaÙoï°, inicjatyw¿, przygotowywaÙy do póĊniejszej aktywnej obecnoïci w Čyciu publicznym. Uczniowie
uczyli si¿ w ten sposób równieČ kultury zachowania i form
grzecznoïciowych.

Sodalicja MariaÚska
Jezuicka dziaÙalnoï° wychowawcza w stosunku do uczniów
nie ograniczaÙa si¿ wyÙcznie do terenu szkoÙy i czasu zaj¿° lekcyjnych. WaČnym elementem byÙa dziaÙalnoï° pozalekcyjna,
której szczególn form byÙa organizacja uczniowska zwana Sodalicj MariaÚsk albo Kongregacj MariaÚskȹ107.
ByÙo to katolickie stowarzyszenie osób ïwieckich, powstaÙe
w 1584 roku w ïrodowisku akademickim Rzymu z inicjatywy
jezuity Jana Leunisa. Celem sodalicji byÙo poÙczenie studiów
z aktywnym Čyciem chrzeïcijaÚskim.
Sodalicje czy Kongregacje istniaÙy niemal przy wszystkich
kolegiach, przy wi¿kszych nawet dwie lub trzy – przeznaczone dla uczniów w róČnym wieku. MiaÙy charakter elitarny, skupiaÙy uczniów osigajcych najlepsze wyniki w nauce oraz wyróČniajcych si¿ religijnoïci. W swym programie formacyjnym
koncentrowaÙy si¿ nie tylko na interioryzacji wartoïci religijnych
u swych czÙonków, lecz równieČ na dziaÙalnoïci spoÙecznej. Sodalisi, niezaleČnie od pochodzenia (nawet magnackiego), uczyli
dzieci katechizmu, pomagali sÙabszym kolegom w nauce, opiekowali si¿ ubogimi i chorymi w szpitalach i przytuÙkach, dwa
razy w roku myli im nogi i gÙowy, przygotowywali dla nich posiÙki, sÙali ÙóČka i sÙuČyli wszelk pomoc. W miar¿ moČliwoïci
sodalisi spieszyli z pomoc materialn i religijn wi¿Ċniomȹ108.
W szkole przyczyniali si¿ do podniesienia poziomu nauczania,
107
108

Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 629.
L. Piechnik, Pocztki Akademii WileÚskiej, dz. cyt., s. 97n.
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zdobywali umiej¿tnoïci organizacyjne i samorzdowe, uczyli si¿
gospodarowa° wspólnymi funduszami.

ZakoÚczenie
Podsumowujc zagadnienie wychowania w szkoÙach jezuickich okresu staropolskiego, trzeba stwierdzi°, iČ byÙo to typowe wychowanie w duchu renesansowym, uzupeÙnione w XVIII
wieku o postulaty oïwieceniowe. Jezuici byli zwolennikami klasycznej „trójcy pedagogicznej”, czyli poÙczenia wychowania
moralnego, intelektualnego i fizycznego. Na pierwszym miejscu
stawiali wychowanie moralneȹ109, którego skutecznoï° opieraÙa
si¿ przede wszystkim (w przekonaniu zakonników) na wpajaniu uczniom postawy religijnoïci. Za program edukacji religijnej
byÙ odpowiedzialny nauczyciel – gÙówny podmiot wychowawczy w jezuickich placówkach. Program byÙ prosty, niezbyt wymagajcy i doï° liberalny, czyli wykluczajcy wszelki przymus
w kwestiach religijnych. PoniewaČ uczniowie szkóÙ jezuickich
(ze wzgl¿du na ich bezpÙatnoï°) wywodzili si¿ z róČnych warstw
spoÙecznych i byli mocno zróČnicowani wiekowo, metody wychowawcze, które stosowano wobec nich, musiaÙy by° stosunkowo elastyczne. Jezuici woleli stymulowa° wspóÙzawodnictwo
i rozdawa° nagrody niČ si¿ga° po kary, zwÙaszcza fizyczne. Postrzegali je bowiem jako ïrodek ostateczny, stosowany w stopniu
umiarkowanym, jeïli zawiodÙa perswazja. W realizacji wychowania moralnego pojawiÙ si¿ od pocztku aspekt patriotyzmu
i zainteresowania paÚstwem, a w XVIII doÙczono wychowanie
obywatelskie, zwÙaszcza w kolegiach szlacheckich. Sodalicje mariaÚskie gromadzce elit¿ mÙodzieČy szkolnej stwarzaÙy okazj¿
do czynnego zaangaČowania spoÙecznego.
W wychowaniu intelektualnym zwracano uwag¿ przede
wszystkim na dobre opanowanie Ùaciny w mowie i piïmie oraz

109
Taki porzdek istniaÙ juČ w szkoÙach ateÚskich (jak zaïwiadcza Platon),
nast¿pnie w okresie odrodzenia, a nawet w pocztkach oïwiecenia – por. na
przykÙad Myïli o wychowaniu Johna Locke’a.
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poznanie literatury klasycznej, która – zgodnie z pogldami humanistów – ksztaÙtowaÙa dobre obyczaje.
Jezuici podkreïlali potrzeb¿ zachowania higieny psychicznej
w studiowaniu, wskazywali na konieczny odpoczynek (wprowadzili czwartek jako dzieÚ wolny od zaj¿°), na rol¿ gier i zabaw
w utrzymaniu zdrowia. Cho° w ich placówkach aČ do okresu
oïwiecenia nie istniaÙo wychowanie fizyczne w sensie ïcisÙym,
to jednak przywizywano duČ wag¿ do troski o zdrowie.
Gdyby próbowa° nakreïli° profil idealnego wychowanka
szkóÙ jezuickich, to jawi si¿ on jako osoba opanowana, uprzejma, posiadajca dobre maniery, poboČna (nie tyle ostentacyjnie,
co w duchu), znajca dobrze literatur¿ klasyczn, posiadajca
umiej¿tnoï° publicznego przemawiania i dyskutowania, przywizana do ojczyzny i paÚstwa.
Osobnym zagadnieniem pozostaje kwestia, ilu takich idealnych wychowanków faktycznie uksztaÙtowaÙa szkoÙa jezuicka.
Niektóre zasÙuČone dla naszego kraju jednostki (takie jak na
przykÙad Skarga, Wujek, KochaÚski, Woronicz, Piramowicz) pozwalaj przypuszcza°, iČ byÙo to wychowanie skuteczne, inne –
wyznajce praktyczny sarmatyzm – mog by° ĊródÙem wtpliwoïci. S to jednak sprawy wymagajce osobnej refleksji.
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SAMOREALIZACJA W ZARO ENIACH
PEDAGOGIKI IGNACJASSKIEJ

W procesach edukacyjnych niebagatelne znaczenie posiada
charakter okreïlonej nauki o wychowaniu, poniewaČ na podstawie przyj¿tych zaÙoČeÚ antropologiczno-filozoficznych, wyznaczonych celów nauczania i wychowywania oraz sposobów ich
realizacji zostaje okreïlony i sformuÙowany ksztaÙt i kierunek
podejmowanych dziaÙaÚ dydaktyczno-wychowawczych. Istotn
rol¿ w tych procesach peÙni równieČ nauczyciele i wychowawcy. Ich postawa i sposób post¿powania rzutuje na styl pedagogicznego oddziaÙywania oraz warunkuje rozwój powierzonych
ich trosce podopiecznych. Tego rodzaju zaÙoČenia maj uÙatwia°
dziaÙalnoï° wychowawcz, która zawsze b¿dzie zmierza° do
ksztaÙtowania w wychowanku takiej postawy, aby on sam przekonaÙ si¿ o koniecznoïci wypracowania w sobie staÙej dyspozycji
do pracy nad sob po to, by stawa° si¿ dojrzaÙym i odpowiedzialnym czÙowiekiem. W artykule chcemy wskaza° na moČliwoïci
speÙnienia tych oczekiwaÚ w ïwietle celów i zaÙoČeÚ pedagogiki
ignacjaÚskiej.
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Samorealizacja w procesach edukacyjnych
Na gruncie pedagogiki, jako nauki o wychowaniu, spotykamy terminy, które s utoČsamianie ze sob i niejednokrotnie stosowane zamiennie. NaleČ do nich mi¿dzy innymi takie okreïlenia, jak: autokreacja, samoksztaÙcenie, samowychowanie,
samorealizacja, samodoskonalenie, samoaktualizacjaȹ1. NaleČy
przyj°, Če „wspólnym mianownikiem” wymienionych okreïleÚ
jest szeroko rozumiana staÙa praca nad sob jako konieczny warunek twórczego rozwoju wÙasnej osobowoïci oraz doskonalenia posiadanych moČliwoïci i potencjaÙu. Warto zatem zasygnalizowa° rozumienie i znaczenie wybranych poj¿°.
Autokreacja, która wyrasta na gruncie aktywnoïci wÙasnej, jak
stwierdza Andrzej Jakub SowiÚski, jest zwrócona ku sobie samemu oraz nastawiona jest na ubogacanie wn¿trza psychologicznego, duchowego oraz twórcze moralnie dziaÙanie zewn¿trzne.
Obejmuje ona, zdaniem cytowanego autora, rozwój sfery wÙasnej
duchowoïci i ïwiadomoïci aksjologicznej, a takČe post¿powanie
zgodne z wybranymi wartoïciami. Autokreacja jako praca samowychowawcza jest zawsze samoksztaÙtowaniem, formowaniem
wÙasnego aksjologicznego wn¿trza, a przede wszystkim swego
osobowego „ja”. Autentyczne ksztaÙtowanie osobowego „ja”
moČe dokona° si¿ jedynie w procesie szeroko rozumianego samowychowania, gdyČ zakÙada ono, iČ decyzje i czyny jednostki
musz by° jej wÙasnymi poczynaniami, to znaczy musz wypÙywa° z „ja”, które powinno stanowi° ich dyspozycyjne centrumȹ2.
Wincenty OkoÚ z kolei przez samoksztaÙcenie rozumie taki
sposób ksztaÙcenia, którego cele, treïci, warunki i ïrodki zaleČ
od podmiotu. Jego zdaniem jest to proces samodzielnego uczenia
1

Por. Drogi samorealizacji mÙodzieČy dorastajcej, red. L. Niebrzydowski, Wyd.
Uniwersytetu Ródzkiego, RódĊ 1997; D. Jankowski, Autoedukacja wyzwaniem
wspóÙczesnoïci, Wyd. Adam MarszaÙek, ToruÚ 1999; J. Górniewicz, Kategorie
pedagogiczne. Odpowiedzialnoï°, podmiotowoï°, samorealizacja, tolerancja, twórczoï°, wyobraĊnia, Wyd. Uniwersytetu WarmiÚsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001;
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wyd. Akademickie „ ak”,
Warszawa 2005; J. Flanz, WdraČanie dzieci do samoksztaÙcenia – aspekty teoretyczne
i praktyczne, Wyd. Akapit, ToruÚ 2008.
2
A.J. SowiÚski, Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Oficyna IN
PLUS, WoÙczkowo 2006, s. 11-15.
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si¿ zaleČny od osoby, która go podejmuje. Dodaje jednoczeïnie,
Če samoksztaÙcenie jest procesem trudnym ze wzgl¿du na wymagania, jakie stawia sobie podmiot podejmujcy w sposób caÙkowicie wolny wysiÙek w celu zdobycia odpowiedniej wiedzyȹ3.
MoČna zatem przyj°, Če samoksztaÙcenie jest form aktywnoïci
osoby ludzkiej, która podejmuje wysiÙek w osigni¿ciu postawionego przez siebie celu w zakresie wiedzy, umiej¿tnoïci i odpowiedniego stosunku do rzeczywistoïci. Jest nabywaniem, jak
podkreïla W. OkoÚ, kultury ogólnej, a w jej obr¿bie okreïlonej
formy dziaÙania, oraz kultury fachowej w zaleČnoïci od rodzaju
wykonywanego zwoduȹ4. Stwarza szanse i moČliwoïci uczenia
si¿, rozumienia i dziaÙania w cywilizacji XXI wieku. Jest równoczeïnie, wedÙug Walentyny Wróblewskiej, „wykorzystaniem
szansy peÙni rozwoju swoich ludzkich moČliwoïci i budowania
w ten sposób wysokiej jakoïci wÙasnej egzystencji (Čycia) przez
czÙowieka”ȹ5.
Kolejnym z wymienionych bliskoznacznych terminów jest samowychowanie, które, zdaniem pedagogów, speÙnia szczególn
rol¿ w rozwoju kaČdego czÙowieka. Termin ten jest rozumiany
jako
proces ïwiadomego kierowania przez jednostk¿ wÙasnym post¿powaniem, polegajcym na cigÙym poddawaniu autokontroli wÙasnych zachowaÚ, czy teČ ïwiadome urabianie siebie,
a wi¿c ogólnie kierowanie wÙasnym rozwojem w celu osigni¿cia jakiegoï mniej lub bardziej ukrytego wzorca osobowego,
jest doskonaÙym sposobem przygotowania mÙodego czÙowieka
do samodzielnego Čycia oraz do ponoszenia odpowiedzialnoïci
w pierwszej kolejnoïci za siebieȹ6.

Zdaniem BogusÙawa gliwerskiego samowychowanie jest
swoist

3

W. OkoÚ, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s. 155-156.
TamČe.
5
W. Wróblewska, SamoksztaÙcenie wyzwaniem cywilizacji XXI wieku, w: Kreatorzy edukacyjnego dialogu, red. A. KarpiÚska, Wyd. Trans Humana, BiaÙystok
2002, s. 258.
6
A.J. SowiÚski, Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, dz. cyt., s. 10.
4
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aktywnoïci jednostki odwoÙujc si¿ do zbioru reguÙ, na których opiera ona wybór cigu prowadzcych j do celu czynnoïci
wewn¿trznych i zewn¿trznychȹ7.

Irena JundziÙÙ dodaje, Če proces samowychowania pojawia si¿
wtedy, gdy osoba dostrzega brak równowagi pomi¿dzy ni a otaczajcym ïwiatem. Podmiot odczuwa wówczas konflikt pomi¿dzy pragnieniem a powinnoïci, zachciankami a normami regulujcymi zasady wspóÙČycia ludzi mi¿dzy sob. Pojawiajca si¿
nierównowaga wywoÙuje potrzeb¿ regulowania swego stosunku
z otoczeniem oraz osigni¿cia w Čyciu wybranych wartoïciȹ8.
Cz¿sto wymienianym terminem odnoszcym si¿ do staÙej
formacji samego siebie jest samorealizacja. Na gruncie pedagogiki termin ten rozumiany jest najcz¿ïciej jako cel wychowania
i ksztaÙcenia. Dlatego przez samorealizacj¿ rozumie si¿ staÙe dČenie jednostki do doskonaÙoïci, realizowania swoich potencjalnych zdolnoïci, moČliwoïci i kreowania wÙasnej niepowtarzalnej
osoby. Polega ona na odkrywaniu i nieustannym poszukiwaniu
odpowiedzi na nurtujce pytania dotyczce sensu Čycia i wÙasnej toČsamoïci. Przejawem tych poszukiwaÚ jest mi¿dzy innymi
udoskonalanie wÙasnej osobowoïci, podejmowanie twórczej aktywnoïci oraz dokonywanie zmian zarówno w osobistym Čyciu,
jak równieČ w najbliČszym otoczeniuȹ9. W przekonaniu Bogdana Suchodolskiego „samorealizacja czÙowieka pojawia si¿ jako
podstawowe prawo jego osobowoïci oraz gwarancja toČsamoïci
i wolnoïci”ȹ10. B¿dzie swoistego rodzaju ochron jednostki przed
podporzdkowaniem jej rzeczom i instytucjom i wszelkim sposobom manipulacji. Samorealizacja, jego zdaniem, jest pewnego
rodzaju nieustajc powtarzalnoïciȹ11, która wymaga równo7
B. gliwerski, Istota samowychowania, w: Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraï-Krawczyk, B. gliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, s. 65-66.
8
Por. I. JundziÙÙ, Samowychowanie, w: Encyklopedia Pedagogiczna, red. W. PomykaÙo, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s. 716.
9
Por. W. OkoÚ, SÙownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992, s. 182; M. Madej-Babula, Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym, Wyd.
WAM, Kraków 2006, s. 118-122.
10
B. Suchodolski, Edukacja permanentna. RozdroČa i nadzieje, Towarzystwo
Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 2003, s. 158.
11
TamČe, s. 177.
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czeïnie od czÙowieka trudu i umiej¿tnoïci odnalezienia si¿ i radzenia sobie w codziennej rzeczywistoïci
przeciwstawiania mi¿dzy postaw roszczeniow i ekspresj
a postaw aspiracji i wysiÙków kierowanych przez uznane wartoïci, narzucajce okreïlony styl Čyciaȹ12.

Samorealizacja w uj¿ciu pedagogiki ignacjaÚskiej
Pedagogika ignacjaÚska wyrosÙa na gruncie osobistych poszukiwaÚ, doïwiadczeÚ i przemyïleÚ zaÙoČyciela zakonu jezuitów
Ignacego Loyoli. Opracowane przez niego )wiczenia duchowne
oraz zaangaČowanie pierwszych jezuitów w dziedzin¿ edukacji
przyczyniÙo si¿ do wypracowania solidnego i usystematyzowanego systemu ksztaÙcenia i wychowania w szkoÙach prowadzonych przez zakon jezuitów, poczwszy od poÙowy XVI wieku,
a zwÙaszcza od 1599 roku przez opracowane Ratio studiorumȹ13.
Na przestrzeni kolejnych wieków do jezuickiej pedagogii wÙczono wiele nowych metod naukowo opracowanych, dostosowanych do stylu jezuickiego wychowania.
Czterechsetletnia tradycja jezuickiej edukacji pokazaÙa, iČ prezentowany przez ni model umoČliwiaÙ ksztaÙcenie odpowiadajce konkretnym wyzwaniom odmiennych epok. RównieČ
i dzisiaj ponad dwieïcie uniwersytetów i tysic szkóÙ niČszego
szczebla prowadzonych przez jezuitów na caÙym ïwiecie urzeczywistnia oryginaln wizj¿ wychowania opart na elementach
personalizmu transcendentalnegoȹ14.

Now kart¿ w dziedzinie jezuickiej edukacji stanowi wypracowanie pod koniec dwudziestego wieku dwóch dokumentów
12

TamČe, s. 160.
Por. L. Piechnik SJ, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599),
Wyd. WAM, Kraków 2003; Ratio Atque Institutio Studiorum SJ czyli Ustawa Szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), Wst¿p i opracowanie K. Bartnicka i T. BieÚkowski, Wydawnictwo Naukowe Ateneum, Warszawa 2000.
14
M. Sztuka, Sprawozdanie z sympozjum „Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu”, „Horyzonty Wychowania” 5/2006(10), s. 259.
13
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odnoszcych si¿ bezpoïrednio do zagadnieÚ ksztaÙcenia i wychowania. Treï° i wskazania zawarte w opracowanych Charakterystycznych cechach jezuickiego wychowania oraz Pedagogii IgnacjaÚskiej. Podejïcie praktyczneȹ15 pozwoliÙo uczestnikom procesu,
szczególnie nauczycielom i pedagogom szkolnictwa jezuickiego,
uïwiadomi° sobie na nowo znaczenie zadaÚ, które s przed nimi
do wypeÙnienia.
Autorzy przywoÙanych dokumentów dotyczcych edukacji
jezuickiej podkreïlaj, Če pedagogika ignacjaÚska zmierza do
ksztaÙtowania postaw wraČliwoïci oraz gotowoïci samoksztaÙcenia i wzrastania przez caÙe Čycie, aby stawa° si¿ „czÙowiekiem
dla innych” i „czÙowiekiem z innymi”. Podkreïlaj jednoczeïnie,
Če do zasadniczych zadaÚ w procesie edukacji naleČy zaliczy°
ksztaÙtowanie dojrzaÙej osobowoïci w aspekcie wielostronnego
i integralnego rozwoju w perspektywie egzystencjalnej i transcendentnej. Zaznaczaj, Če zadanie to odnosi si¿ do kaČdego
uczestnika procesu edukacyjnego. SÙusznie zatem zauwaČa Vincent J. Duminuco, Če
pedagogika ignacjaÚska w procesie wychowania proponuje
drog¿ do przestudiowania stworzenia w caÙym jego bogactwie,
analizujc krytycznie ludzkie wartoïci i znaczenia. Pozbawione
uprzedzeÚ poszukiwanie i refleksja mog uÙatwi° osobist integracj¿ wartoïci, co prowadzi do dziaÙania i wzrostu czÙowieka.
Jezuickie wychowanie, korzystajc z zaÙoČeÚ pedagogiki ignacjaÚskiej, pozostaje zatem woln i wyzwalajc drog towarzyszenia uczniom w przygodzie ludzkiego dojrzewaniaȹ16.

W kontekïcie procesu samorealizacji naleČy dostrzec, Če do
priorytetowych zadaÚ wychowania w proponowanym modelu pedagogii ignacjaÚskiej przyjmuje si¿ trosk¿ o wielostronny
wzrost kaČdej osoby. Chodzi o realizacj¿ peÙnej i pogÙ¿bionej
formacji osoby ludzkiej, która prowadzi do osigni¿cia solidnego,
15

Por. Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, Wyd. WAM, Kraków 2006; por. takČe:
The Jesuit Ratio Studiorum. 400th Anniversary perspectives, ed. V.J. Duminuco SJ,
Fordham University Press, New York 2000.
16
V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjaÚskiej?, w:
Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Wyd. WAM, Kraków 2008, s. 191-192.
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wybitnego poziomu i zrealizowania moČliwoïci jednostki pod
wzgl¿dem intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, moralnym, religijnym, duchowym, wspólnotowym, spoÙecznym. Formacja tego rodzaju proponuje doskonaÙoï° wzorowan na Chrystusie znanym z Ewangelii, przejawiajcej si¿ w dorastaniu do
peÙni czÙowieczeÚstwaȹ17. NaleČy zaznaczy° za Rogelio Garcia
Mateo, Če
wizja osoby wyraČa si¿ w sÙowach takich jak wolnoï°, ufnoï°, Ùaska, miÙoï°, kontemplacja, sÙuČba, dziaÙanie, chwaÙa, wiecznoï°.
Wynika std, Če idealn sytuacj wychowawcz w sensie ignacjaÚskim b¿dzie taka sytuacja, w której te wartoïci i ideaÙy pozwalaj uczniowi osign° taki stopieÚ ïwiadomoïci wÙasnego
procesu formacyjnego, który pozwala na jego samorealizacj¿ȹ18.

Do procesu samorealizacji moČe by° przyrównana jezuicka
zasada magis. Poj¿cie magis, oznaczajce „wi¿cej, bardziej, lepiej”, stanowiÙo juČ dla samego Ignacego wykÙadni¿ poszukiwania „coraz wi¿kszej chwaÙy BoČej, peÙniejszej sÙuČby bliĊnim,
powszechniejszego dobra, skuteczniejszych ïrodków apostolskich”ȹ19. W kontekïcie pedagogiki ignacjaÚskiej „wi¿cej, bardziej, lepiej” b¿dzie odnosi° si¿ do zaakcentowania peÙnego,
rzetelnego, konsekwentnego, solidnego rozwoju osoby. Jest podkreïleniem „wysokiej jakoïci formacji” intelektu i ducha, uczu°
i postawy wobec innychȹ20. Jednak naleČy pami¿ta°, Če rozwijana postawa magis nie moČe prowadzi° do porównywania siebie
z innymi, na przykÙad w osigni¿ciach szkolnych, czy teČ dČy°
za wszelk cen¿ do „bicia rekordów”, wypeÙnienia oczekiwaÚ
innych, kosztem dobra wÙasnego i drugiego czÙowieka.
Chodzi bardziej o rozwijanie zdolnoïci, które posiada kaČdy
czÙowiek i o wzrastanie w tych pragnieniach i motywacjach,
17

Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 107-108.
R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i ideaÙy czÙowieka, w: Pedagogika ignacjaÚska
wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 155.
19
B. Steczek, Charakterystyczne rysy duchowoïci ignacjaÚskiej – inspiracja dla
rozwoju czÙowieka, w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk SJ, J. MóÙka SJ, Wyd.
WAM, Kraków 2007, s. 82.
20
Por. J. MóÙka, B. Steczek, Magis jezuickiej edukacji, w: Pedagogika ignacjaÚska
wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 241-246.
18
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które w wi¿kszym stopniu prowadz do magis oraz wiecznej peÙni chwaÙy BoČej, do której czÙowiek zostaÙ stworzonyȹ21.

Trafnie zauwaČa Lucyna Górska, Če
magis wnosi do akceptowanych dzisiaj dČeÚ do samodoskonalenia czy wr¿cz kultu indywidualnoïci, istotny regulator – relacj¿ do innego czÙowieka czy szerzej – caÙego ïwiataȹ22.

W zwizku z tym wszyscy uczestnicy procesu edycyjnego s zobowizani do nieustannego, wnikliwego, bardziej skutecznego
rozwijania i udoskonalenia wÙasnych zainteresowaÚ, uzdolnieÚ
i predyspozycji. W ten sposób b¿dzie realizowany jeden z gÙównych postulatów pedagogiki ignacjaÚskiej, aby zadba° o integralny osobowy rozwój i nieustanie dČy° do stawania si¿ bardziej czÙowiekiem, czyli by° „dla innych” i „z innymiȹ23.
W procesach edukacji czÙowieka pedagogika ignacjaÚska podkreïla nieodzown rol¿, jak peÙni gruntownie i kompetentnie
wyksztaÙceni pedagodzy. Dlatego otwiera przed nimi perspektyw¿ i wyzwanie, aby byli kimï wi¿cej niČ tylko przewodnikiem
w sprawach wiedzy i zachowaÚ. Zwraca uwag¿, Če nauczyciel
i wychowawca ma by° ïwiadkiem proponowanych wartoïci oraz
autorytetem w poszukiwaniach prawdy i sensu Čyciaȹ24. Stwarza warunki, w duchu wolnoïci i odpowiedzialnoïci za siebie
i innych, wzajemnego oddziaÙywania pomi¿dzy nauczycielem
a uczniem, podczas którego pedagog peÙni rol¿ osoby pomagajcej, wspierajcej, towarzyszcej procesom edukacyjnym, z kolei uczeÚ przyjmuje i podejmuje si¿ trudu realizacji w praktyce
codziennego Čycia zaproponowanych wartoïci i treïci okreïlonej wizji czÙowieka i ïwiata. Przed kaČdym pedagogiem roztacza koniecznoï° rozwijania postawy i pragnienia samorealizacji
21

R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i ideaÙy czÙowieka, dz. cyt., s. 155.
L. Górska, Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla
wspóÙczesnego wychowania, „Horyzonty Wychowania” 5/2006(10), s. 282.
23
Por. P.-H. Kolvenbach SJ, SÙowo wst¿pne, w: Podstawy edukacji ignacjaÚskiej,
dz. cyt., s. 6.
24
P.-H. Kolvenbach SJ, IgnacjaÚska pedagogia dzisiaj (ZaÙcznik 2), w: Podstawy
edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 154-155; tenČe: WÙaïciwoïci pedagogiki proponowanej przez Towarzystwo Jezusowe, „Horyzonty Wiary” 1992, z. 14, s. 9-10.
22
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oraz samoksztaÙcenia i wzrastania przez caÙe Čycie, aby zgodnie
z pedagogik ignacjaÚsk by° czÙowiekiem dla innych. Zatem
jeïli pedagog b¿dzie staraÙ si¿ wyjaïnia° myïli i ducha )wiczeÚ
duchownych ïw. Ignacego, moČna przyj°, Če uÙatwi w ten sposób stwarzanie przestrzeni i warunków do procesu samorealizacji. Innymi sÙowy pedagog powinien uÙatwia° i pomaga°
uczniom w podejmowaniu i przeČywaniu przez nich doïwiadczenia, refleksji i dziaÙania, czyli tych aspektów edukacji, które
s zasadniczymi elementami proponowanego modelu pedagogii ignacjaÚskiejȹ25. W zwizku z tym konsekwentne stosowanie
ignacjaÚskiego modelu ksztaÙcenia i wychowania prowadzi do
wypracowania i nabycia trwajcego przez caÙe Čycie nawyku troski o wÙasny, wielostronny, harmonijny i integralny rozwój, troski o stawanie si¿ bardziej czÙowiekiem. Stwarza moČliwoïci realizacji samorozwoju i samoksztaÙcenia wynikajcego z faktu, Če
docenia si¿ doïwiadczenie i jego refleksyjne rozumienie wznoszce si¿ ponad osobisty interes i jest gotowym do przyj¿cia kryteriów prowadzcych do odpowiedzialnego dziaÙaniaȹ26.

KaČdy pedagog i nauczyciel, w myïl pedagogii ignacjaÚskiej,
jest wezwany do zaszczepienia w mÙodym czÙowieku „radoïci
i pragnienia uczenia si¿, które zostanie wyniesione z murów
szkolnych i pozostanie na caÙe Čycie”ȹ27. Takie podejïcie stwarza
przekonanie, Če
waČniejsz rzecz niČ formacja, któr dajemy, jest zdolnoï° i troska o kontynuacj¿ wÙasnej formacji. To musimy im zaszczepi°.
WaČn jest rzecz uczy° si¿. Lecz jeszcze waČniejsz rzecz jest
nauczy° si¿, jak si¿ uczy° i pragn° uczy° si¿ przez caÙe Čycieȹ28.

25

Por. Pedagogia ignacjaÚska. Podejïcie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 115-132; J.M. Bowler, Moc przemiany w wychowaniu jezuickim.
Refleksja na temat pedagogiki ignacjaÚskiej, w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ
wspóÙczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 283-288.
26
W. Kubik SJ, Dynamika procesu nauczania-uczenia si¿ w pedagogice ignacjaÚskiej, „Rocznik WydziaÙu Pedagogicznego WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie” 2003, s. 96.
27
Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 27.
28
TamČe.
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W realizacji przedÙoČonego postulatu bardzo waČn kwesti jest
wytwarzanie klimatu Čyczliwoïci i przyjaĊni, który sprzyjaÙby
akceptacji i gotowoïci podČania za przykÙadem wychowawców. Dlatego instytucje edukacyjne powinny by° spoÙecznoïciami otwartymi, w których pogÙ¿biaj si¿ szczere i autentyczne
relacje osobowe mi¿dzy nauczycielami a uczniami.
Bez takiej przyjaznej relacji, w przekonaniu byÙego generalnego przeÙoČonego zakonu jezuitów Petera-Hansa Kolvenbacha,
zmniejsza si¿ w znacznej mierze siÙa naszego charakterystycznego wychowania, poniewaČ autentyczna relacja zaufania i przyjaĊni mi¿dzy nauczycielem a uczniem jest bardzo waČnym warunkiem, by pomóc uczniowi w coraz wi¿kszym zaangaČowaniu
w Čycie wedÙug wartoïciȹ29.

Tylko w takich okolicznoïciach wychowankowie b¿d mogli
wzrasta° w ksztaÙtowaniu, rozwijaniu i promowaniu proponowanych charakterystycznych cech, wartoïci jezuickiego wychowania, do których naleČy zaliczy° prawd¿, wolnoï°, sprawiedliwoï° odpowiedzialnoï°, akceptacj¿, wspóÙprac¿, tolerancj¿,
aktywnoï°, dialog mi¿dzy wiar a kultur i nauk, sÙuČb¿, miÙoï°, oraz wiele innych sprzyjajcych i uÙatwiajcych dČenie do
samorealizacji i rozwijania darów i talentów dla dobra innychȹ30.
Pedagogika ignacjaÚska, akcentujc wag¿ procesu samorealizacji i samodoskonalenia, zakÙada i promuje nieodzown harmonijn wspóÙprac¿ nauczycieli i uczniów dla realizacji
sformuÙowanych zaÙoČeÚ i celów ksztaÙcenia. Zaznacza, Če wychowankowie w podejmowanych przez siebie dziaÙaniach powinni odkry° poczucie wewn¿trznej wolnoïci, która uÙatwi im
kroczenie drog umoČliwiajc osiganie peÙnego, osobowego
wzrostu i rozwoju. KÙadzie zatem nacisk na to, aby wychowankowie nabywali umiej¿tnoï° pokonywania trudnoïci i stawiali
czoÙo zÙoČonym sytuacjom Čyciowym oraz podejmowali wyzwania wspóÙczesnoïciȹ31. IgnacjaÚskie wychowanie, jak podkreïla
V.J. Duminuco, jest procesem
29

P.-H. Kolvenbach SJ, IgnacjaÚska pedagogia dzisiaj, dz. cyt., s. 154.
Por. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, w: Podstawy edukacji
ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 7-95.
31
Podstawy edukacji ignacjaÚskiej, dz. cyt., s. 108-109.
30
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wspóÙpracy pomi¿dzy nauczycielami a uczniami, który wspiera
osobiste studiowanie, odkrywanie, tworzenie i refleksj¿, by promowa° trwajce caÙe Čycie uczenie si¿ i dziaÙanie w sÙuČbie na
rzecz innychȹ32.

Na zakoÚczenie sugestii kilka
Zasygnalizowana problematyka samorealizacji i rozwoju
czÙowieka w kontekïcie pedagogii ignacjaÚskiej miaÙa na celu
zainspirowa° do dalszych poszukiwaÚ oraz do korzystania
w dziaÙalnoïci edukacyjnej z tych wÙaïciwoïci, które stwarzaj
warunki peÙnego i realnego ksztaÙcenia i wychowania mÙodego pokolenia. Wielowiekowa tradycja dziaÙalnoïci jezuitów na
polu edukacyjnym, wyrastajca z osobistych doïwiadczeÚ Ignacego Loyoli, oraz aktualna propozycja z zakresu edukacji ignacjaÚskiej, z caÙ pewnoïci przyczyni° si¿ moČe do peÙnej i integralnej formacji, a w konsekwencji do samorealizacji „ludzi dla
innych”, otwartych i gotowych do aktywnoïci i poïwi¿ceÚ na
rzecz wyzwaÚ wspóÙczesnego ïwiata.
ZauwaČalne szybkie zmiany dokonujce si¿ w kaČdej dziedzinie naszego Čycia, w tym takČe w dziaÙalnoïci edukacyjnej, wymagaj od pedagogów staÙej formacji i osobistego rozwoju, równieČ gdy chodzi o kompetencje zawodowe, rozwój intelektualny,
moralny, duchowy, spoÙeczny. Dlatego dla zrozumienia i utrzymania skutecznoïci w pracy wychowawczej najpierw pedagog
powinien sam rozezna° si¿ w poszukiwaniu wartoïci i prawdy
o czÙowieku, aby potem z powodzeniem mógÙ wychowywa°
i przekazywa° nabyte doïwiadczenia, umiej¿tnoïci i wiedz¿
innym. Warunkiem realizacji tak spostrzeganej rzeczywistoïci
b¿dzie koniecznoï° nieustannej i cigÙej formacji. Widzimy teČ,
Če zasady s w tym zakresie niezmienne. Natomiast pojawiaj
si¿ nowe metody ich wprowadzania do praktyki pedagogicznej.
Na podstawie uformowania w osobach odpowiedzialnych
za edukacj¿ postawy samorealizacji, przez caÙe Čycie moČna
32

V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjaÚskiej?, dz.
cyt., s. 180.

250

JюћѢѠѧ Mңҝјю

spodziewa° si¿ pozyskiwania i uksztaÙtowania podobnych nawyków w mÙodym pokoleniu. NaleČy Čywi° przekonanie, Če ksztaÙtowanie samodyscypliny w solidnym wypeÙnianiu swoich obowizków, a takČe wychowanie do takich wartoïci, jak mi¿dzy
innymi wolnoï°, tolerancja, dialog, poszanowanie toČsamoïci
i godnoïci, sÙuČba dla drugiego czÙowieka, przyczyni si¿ do
uczynienia ïwiata bardziej ludzkiego.
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PEDAGOG – LIDER
W PEDAGOGICE IGNACJASSKIEJ

W XXI wieku obserwujemy spoÙeczeÚstwo, które z jednej
strony pragnie by° samowystarczalne, a z drugiej stale poszukuje mistrzów, autorytetów do naïladowania. Poszukuje liderów,
którzy je poprowadz do peÙni czÙowieczeÚstwa, do szcz¿ïliwego Čycia. Pierwszymi liderami dla czÙowieka staj si¿ rodzice,
a nast¿pnie wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy. Pedagog,
wychowawca, nauczyciel peÙni róČne role. Jego dziaÙalnoï° i aktywnoï° wchodzi w wiele obszarów Čycia czÙowieka, który zostaÙ mu powierzony. Jedn z tych pÙaszczyzn, na której funkcjonuje pedagog, jest jego aktywnoï° jako lidera czy przewodnika
wobec wychowanków. Pedagogika ignacjaÚska, która inspiruje
szkoÙy czy oïrodki oparte na ignacjaÚskim charyzmacie, proponuje szczególny sposób liderowania, gÙównie w kontekïcie
wychowania. Celem pedagogiki ignacjaÚskiej jest formowanie
liderów peÙnicych sÙuČb¿ na wzór osoby Jezusa Chrystusa, m¿Čczyzn i kobiety kompetentnych, ïwiadomych i zaangaČowanych
caÙym sercemȹ1. Poj¿cia pedagog i lider maj wiele wspólnego,

1
Por. Pedagogia ignacjaÚska – podejïcie praktyczne 13, w: Podstawy Edukacji IgnacjaÚskiej, red. B. Steczek SJ, WyČsza SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna
„Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
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nie s jednak toČsame, a pedagogika ignacjaÚska zdaje si¿ Ùczy°
te dwa elementy, które wzajemnie si¿ przenikaj i uzupeÙniaj.

Rozumienie poj¿cia pedagog
Podejmujc si¿ zdefiniowania poj¿cia pedagog, natrafiamy na
róČnorodnoï° jego definicji. Pod poj¿ciem pedagog czasami rozumie si¿ wychowawc¿, pracownika naukowego w dziedzinie
pedagogiki czy pedagogii, a czasami sÙowo pedagog jest utoČsamiane z poj¿ciem nauczycielȹ2. Dla tematu naszego opracowania b¿dzie miaÙo znaczenie si¿gni¿cie do ĊródÙosÙowu poj¿cia
pedagog. Pochodzi ono z j¿zyka greckiego i oznacza prowadzi°
dziecko (pais „dziecko”, agogos „prowadzcy”)ȹ3. Zbigniew KwieciÚski, definiujc poj¿cie pedagoga, ukazuje go jednoczeïnie jako
nauczyciela, wychowawc¿ czy opiekuna. Jego zdaniem pedagog
to ktoï, kto wspiera rozwój innego, kto przewodzi ku samodzielnoïci i tÙumaczy zÙoČone znaczenia zdarzeÚ i przeČy°, opowieïci
i symboli. Dlatego teČ podstawow cech pedagoga, jego trwaÙym „wyposaČeniem” duchowym i niezbywalnym nastawieniem jest i powinna by° Čyczliwoï° i ofiarnoï° wobec innych
ludzi, wraČliwoï° na ich problemy, wspóÙczulnoï° wobec ich odczu° i emocji, ich indywidualnych moČliwoïci i tempa uczenia
si¿ i rozwojuȹ4.

Pedagog to ten, kto zajmuje si¿ tym, co czÙowieka czyni czÙowiekiem w zasadzie we wszystkich pÙaszczyznach czÙowieczeÚstwa
czy rozwoju. Wspomaga tajemnicz rzeczywistoï°, któr jest stawanie si¿ czÙowiekiem dojrzaÙym.

2

Por. Leksykon PWN, Pedagogika, red. B. Milerski, B. gliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 144; OkoÚ, Nowy sÙownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „ ak”, Warszawa 2001, s. 284; SÙownik J¿zyka
Polskiego, red. M. Szymczak, PaÚstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1982, s. 627.
3
Por. Leksykon PWN, Pedagogika, dz. cyt., s. 144.
4
Z. KwieciÚski, Przedmowa, w: Pedagogika, red. Z. KwieciÚski, B. gliwerski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 12.

Pedagog – lider w pedagogice ignacjaÚskiej

253

Podejmujc refleksj¿ nad rozumieniem poj¿cia „pedagog”,
warto zwróci° uwag¿ na pogldy Sergiusza Hessena. PisaÙ on,
Če praca wychowawcy, pedagoga to swoiste przewodnictwo.
RozumiaÙ on je jako prawdziwe przewodnictwo, przewodnictwo w miÙoïci i przez miÙoï°. Takie rozumienie pracy pedagoga
winno by° wewn¿trzn form wszelkich rodzajów i wszelkich
stopni wychowania czÙowieka. Wie o tym kaČdy wyrobiony nauczyciel i kaČdy doïwiadczony wychowawca, kaČdy pedagog,
zwÙaszcza zaï ten, który sam w sobie z gorycz stwierdza brak
tak mu potrzebnego, dobroczynnego daru miÙoïci. Ten „dar” to
zdolnoï° otwierania dusz wychowanków, oČywiania wszystkich
siÙ wewn¿trznych ich duszyȹ5. B¿dzie to ta sama cecha, o której
Jan WÙadysÙaw Dawid mówiÙ jako o umiÙowaniu dusz ludzkich,
a kilka wieków wczeïniej realizowaÙ to ïw. Ignacy Loyola, piszc, Če jego celem byÙo pomaganie ludziom z miÙoïci, wedÙug
wewn¿trznego prawa miÙoïci.
Jednym z zadaÚ pedagoga jest dostarczanie powierzonym sobie mÙodym ludziom okazji do przeČywania cigÙego napi¿cia
mi¿dzy tym, czego doïwiadczaj, nad czym podejmuj refleksj¿
i jak ta refleksja prowadzi go do okreïlonego dziaÙania. Pedagog
to tylko (a moČe aČ) ten, który wznosi ïwiatÙo w ciemnoïciach,
stajc si¿ towarzyszem na nieznanych jeszcze drogach Čyciaȹ6.
W pedagogice ignacjaÚskiej pedagog ma uÙatwia° mÙodemu
czÙowiekowi drog¿ do prawdy oraz stwarza° warunki, kÙaï° fundamenty i dostarcza° okazji, aby u mÙodego czÙowieka powstawaÙo cigÙe, wzajemne oddziaÙywanie mi¿dzy doïwiadczeniem,
refleksj i dziaÙaniem.
Pedagog to osoba, która wchodzi na pewien etap Čycia
mÙodego czÙowieka czy mÙodych ludzi i w tym czasie niejako
odpowiada za ich rozwój. MÙodzi ludzie oprócz doskonaÙych
podr¿czników czy idealnych programów wychowawczych potrzebuj pedagoga, który zechce z nimi w¿drowa° przez kilka
lub kilkanaïcie lat. Winien on zatem wiedzie° ku czemu chce
lub powinien wychowywa°. Tym samym zmuszony jest do
5
Por. S. Hessen, O sprzecznoïciach i jednoïci wychowania, Wydawnictwo ak,
Warszawa 1997, s. 78.
6
Por. F. Charmot, La pédagogie des Jésuites, Ses principes – Son actualité, Aux
Editions Spes, Paris 1951, s. 140.
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uwzgl¿dniania wymagaÚ, jakie stawia przed nim indywidualnoï° kaČdego wychowanka oraz kulturowe oczekiwaniaȹ7. Pedagog winien zaszczepia° w mÙodym czÙowieku postaw¿ ufnoïci
do drugiego czÙowieka, wiary w bezinteresownoï° jego dobrych
intencji, rozwija° siÙ¿, która moČe ksztaÙtowa° przyszÙe Čycieȹ8.
Specyfika pedagoga w ignacjaÚskiej koncepcji wychowania
polega na tym, Če uwzgl¿dnia on w swojej pracy model pedagogii ignacjaÚskiej skÙadajcy si¿ z pi¿ciu elementów: kontekst,
doïwiadczenie, refleksja, dziaÙanie, ewaluacja. Pedagog, wychowawca, znajc kontekst Čycia wychowanka, stwarza warunki,
w których mÙody czÙowiek gromadzi dane z wÙasnego doïwiadczenia. Podopieczny wyÙania to, co juČ rozumie w odniesieniu
do faktów, uczu°, wartoïci, pogldów, poj¿° i intuicji, by z takim
zapleczem podj° refleksj¿ nad nowoïci danego doïwiadczenia. Nast¿pnie pedagog wprowadza wychowanka w technik¿
ignacjaÚskiej refleksji, w któr zostaje wprz¿gni¿ta pami¿°, rozum, wyobraĊnia i uczucia. MÙody czÙowiek stara si¿ wychwyci°
to, co ma istotne znaczenie i wartoï° w danym doïwiadczeniu,
aby nast¿pnie odkry° jego szersze odniesienie do innych aspektów rzeczywistoïci i oceni° to doïwiadczenie w perspektywie
dalszego poszukiwania prawdy. Refleksja staje si¿ wi¿c procesem ksztaÙtujcym ïwiadomoï° tego, który jest wychowywany,
jego codzienne postawy, wartoïci, przekonania, sposoby myïlenia. gwiadomie i w wolnoïci przeprowadzona refleksja sprawia,
Če osoba pragnie iï° dalej, nie zatrzymujc si¿ tylko na sferze
poznawczej. Dobrze przeprowadzona refleksja prowadzi do
dziaÙania, gdzie rol pedagoga jest stworzenie takich okolicznoïci, które wyzwol i pobudz wol¿ wychowanka do wyboru
najlepszej drogi dziaÙania w oparciu o to, czego doïwiadczyÙ.
W efekcie celem dziaÙaÚ pedagoga jest pomoc w dostrzeganiu
przez mÙodego chÙopca lub dziewczyn¿ ich post¿pu i rozwoju,
w ten sposób dokonujc ewaluacji przebytej drogiȹ9.

7

Por. K. Ablewicz, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badaÚ w pedagogice, Wydawnictwo UJ, Kraków 1994, s. 39.
8
Por. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 30.
9
Por. Pedagogia ignacjaÚska – podejïcie praktyczne, dz. cyt., s. 27-28.
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Pod poj¿ciem pedagoga w dalszej cz¿ïci refleksji b¿dziemy rozumieli osob¿, która towarzyszy mÙodym ludziom na ich drodze
rozwoju, kierujc si¿ wewn¿trznym prawem miÙoïci. B¿dzie to zarówno pedagog w dosÙownym znaczeniu, wychowawca formalny (nauczyciel w szkole czy zawodowy wychowawca w placówce
opiekuÚczo-wychowawczej), jak i wychowawca nieformalny (rodzic czy animator jakiejï grupy). B¿dzie to zawsze osoba, która
postrzega czÙowieka w relacji do Boga, w relacji do samego siebie, w relacji do innych. Owo bycie w relacji do innych b¿dzie si¿
wyraČaÙo mi¿dzy innymi byciem w relacji z pedagogiem-wychowawc. Jest to specyficzna relacja, w której osoba bardziej dojrzaÙa
jest w relacji z osob mniej dojrzaÙ. Przy czym niedojrzaÙoïci nie
naleČy tutaj rozumie° jako zaprzeczenia dojrzaÙoïci, ale bardziej
jako bieguny dynamicznego procesu. DojrzaÙoï° bowiem nie jest
rzeczywistoïci statyczn, raz osigni¿ta trwa na zawsze. DojrzaÙoï° jest rzeczywistoïci dynamiczn, która w zasadzie jest stale
osigana, nieustannie doskonalonaȹ10.

Zarys poj¿cia lider
SÙowo „lider” zdaje si¿ robi° zawrotn karier¿, mamy liderów
politycznych, liderów Čycia spoÙecznego, liderów lokalnych. Jest
teČ lider nieformalny jakiejï grupy spoÙecznej lub klasy szkolnej,
lider w miejscu pracy czy lider stowarzyszenia. Pewnie jeszcze
dÙugo moČna by wymienia° i z pewnoïci wielu liderów wokóÙ
siebie spotykamy. Poj¿cie to przyj¿Ùo si¿ w naszym j¿zyku i zostaÙo oswojone, z caÙ róČnorodnoïci jego rozumienia. W zasadzie trudno nie mie° w swoim otoczeniu jakiejï formy liderowania lub trudno tym liderem nie by° czy to w rodzinie, czy
w miejscu pracy, czy w gronie znajomych i przyjacióÙ. Pr¿dzej
czy póĊniej wi¿kszoï° ludzi staje wobec koniecznoïci prowadzenia grupy lub prowadzenia ludzi. Ludzie zostaj rodzicami,
co jest „funkcj lidera” wobec dzieci. RównieČ nauczyciel, pedagog czy wychowawca jest liderem wobec wychowanków czy
10

Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s. 478.
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podopiecznychȹ11. Cz¿sto bycie liderem przynosi rozczarowanie
gÙównie z tego powodu, Če tylko nieliczni z liderów otrzymuj jakiekolwiek szkolenie na temat tego, jak liderem by°. Trzeba
jednak pami¿ta°, Če kaČda osoba, która staje si¿ liderem, musi si¿
na samym pocztku zmierzy° z problemem wÙadzy i autorytetu.
SÙowo lider pochodzi od angielskiego lead, które oznacza
prowadzi°, przewodzi°, kierowa°, dowodzi°ȹ12. W pedagogice
poj¿cie lider uČywane jest w odniesieniu do osoby, która cieszy
si¿ autorytetem pozwalajcym jej wpÙywa° na grup¿. Charakterystyczne dla lidera jest to, Če czÙonkowie grupy lub spoÙecznoïci, której przewodzi, chc go naïladowa°. Potocznie kojarzy
si¿ z byciem na czele, byciem przewodnikiem. W wychowaniu
zarówno lider, jak i pedagog to osoby, które wi¿ksze znaczenie
maj na wczeïniejszych etapach rozwojowych, wraz z wiekiem
ich rola i znaczenie winno zmniejsza° si¿, by ostateczne zanikn°
na rzecz samodzielnoïci jednostek.
Poj¿cie lider kojarzy si¿ z czÙowiekiem kierujcym grup ludzi, odwaČnie wytyczajcym cele osobom, którymi kieruje, roztaczajcym przed ludĊmi plany na przyszÙoï° i wyprzedzajcym
zamysÙy ludzi, którym przewodzi. Lider wyznacza dokd grupa
zmierza, wskazuje wÙaïciwy kierunek, przekonuje wszystkich, Če
potrzebuj iï° w tym kierunku, mobilizuje czÙonków grupy przez
nieuniknione przeszkody, które oddzielaj j od ziemi obiecanej.
Spotka° moČna róČne style liderowania. MoČe to by° styl nakazowy, manipulacyjny, wspierajcy, delegowania zadaÚ. Poszczególne style róČni si¿ relacjami mi¿dzy liderem a grup. Innym
przykÙadem klasyfikacji stylów liderowania jest podziaÙ na styl autorytatywny, demokratyczny, laissez-faireȹ13. Bardziej szczegóÙow
klasyfikacj¿ stylów liderowania i zarzdzania proponuje Ryszard
Stocki. Wymienia on siedem najbardziej typowych jego zdaniem
stylów liderowania. Wylicza styl antyprzywódczy (w sytuacji
caÙkowitego braku przywództwa), dyrektywny, informacyjny,
11
Por. T. Gordon, Wychowanie bez poraČek szefów, liderów, przywódców, Instytut
Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, s. 10.
12
W. Misiak, Lider, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2: G-R, Wydawnictwo Akademickie ak, Warszawa 2003, s. 1073.
13
Por. T. Kotlewski, Dynamika wspólnoty i rola lidera, Wydawnictwo M, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Kraków-Sandomierz 1997, s. 78.
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inwentyczny (grupowe rozwizywanie problemu), wspierajcy, delegujcy (lider na prawach czÙonka zespoÙu), delegowanie
odwrotne (grupa kieruje dziaÙaniami lidera)ȹ14. KaČdy podziaÙ
wprowadza zwykle ograniczenia i potrzeb¿ przyporzdkowania,
a w relacjach mi¿dzyludzkich najbardziej poČyteczna jest zasada „zÙotego ïrodka”, któr nie jest Ùatwo stosowa°. Niewtpliwie
zarówno zupeÙny brak kontroli ze strony lidera, jak i nadmierny
nadzór przynosz negatywne skutkiȹ15. Oczywiïcie moČemy teČ
spotka° neurotyczne style liderowania, które przynosz szkod¿
„liderom” i ludziom, którym przewodz. Liderzy reprezentujcy
takie style zwykle s pozbawieni jasnej wizji swojej roli i zadaÚ
grupy. Styl neurotyczny to swoiste zaïlepienie.
WspóÙczeïnie umiej¿tnoïci przywódcze maj coraz wi¿ksze
znaczenie we wszelkiego rodzaju instytucjach czy organizacjach.
Dziï nie jest juČ tajemnic, co znaczy by° skutecznym liderem.
Ludzie maj dost¿p do wiedzy, aby ocenia° siebie jako liderów,
jak i tych, którzy staj si¿ ich liderami. WedÙug Eales-White dobry lider wie, Če ludĊmi nie moČna zarzdza°, lecz ludzi trzeba
prowadzi°. W takim rozumieniu bycie liderem staje si¿ bliskie
pedagogice i wychowaniu. Do poČdanych cech lidera zaliczamy indywidualnoï°, inicjatyw¿, inspiracj¿, zaangaČowanie, improwizacj¿, umiej¿tnoïci realizacyjne, umiej¿tnoïci komunikacyjne, obiektywizm, jasnoï° celów, elastycznoï°, kreatywnoï°,
do pewnego stopnia spontanicznoï°ȹ16. Charakteryzuje teČ lidera
specyficzny sposób zachowania i post¿powania bez wzgl¿du
na miejsce, jakie w Čyciu zajmuje. Dobry lider wierzy, Če moČe
w pozytywny sposób ksztaÙtowa° swoje Čycie i karier¿ zawodow. Dobry lider prowadzi innych ludzi i wspóÙpracuje z nimi,
a nie kontroluje. Lider namawia innych, by dali coï z siebie, zamiast im to nakazywa°. Dobrzy liderzy potrafi sprawi°, Če inni
ludzie podČaj za nimi z szacunku i dzi¿ki wÙasnemu zaangaČowaniu, a nie z powodu strachu czy ulegÙoïciȹ17.
14

Por. R. Stocki, Zarzdzanie dobrami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003,
s. 256-258.
15
Por. W. Misiak, Lider, dz. cyt., s. 1074.
16
Por. tamČe, s. 1075.
17
M. Sanborn, I ty moČesz by° liderem, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa
2008, s. 15.
Pedagogika...17
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Istotnym elementem pracy lidera jest jego obecnoï°, co bardzo zbliČa go do pracy pedagoga. Nic nie zastpi oddziaÙywania
face to face i bezpoïredniej wymiany myïli, spostrzeČeÚ i refleksji.
I drugim istotnym elementem funkcjonowania lidera, co zbliČa
go do poj¿cia pedagoga, jest umiej¿tnoï° rozpoznawania i wydobywania z ludzi ich mocnych stron, czy jak mówi Faber i Mazlish
poszukiwanie „grudek zÙota”, gdyČ w kaČdym czÙowieku moČna znaleĊ° coï dobregoȹ18. Spotka° moČna stanowiska, wedÙug
których liderem trzeba si¿ urodzi°, a umiej¿tnoï° prowadzenia
ludzi jest swoist sztuk, któr nie kaČdy moČe posiï°. Jednak
bez wzgl¿du na stanowisko, aby by° dobrym liderem, moČna
i trzeba si¿ pewnych rzeczy nauczy°ȹ19.

Lider w pedagogice ignacjaÚskiej
W swoich pismach ïw. Ignacy Loyola pozostawiÙ liczne uwagi
i sugestie dla dobrego rzdzenia i kierowania ludĊmi, czyli dla liderowania. WedÙug Ignacego prowadzi° ludzi, kierowa° ludĊmi
to organizowa° dynamicznie wzajemne relacje mi¿dzyludzkie,
aby okreïlona grupa ludzi osign¿Ùa wspólny cel. Specyfika liderowania w charyzmacie ignacjaÚskim polega przede wszystkim
na tym, Če maj to by° „rzdy duchowe”, czyli kierowanie ludĊmi na zasadach wiary i ulegÙoïci Duchowi gwi¿temuȹ20. ZakÙada
si¿, Če wszystko, co odnosi si¿ do ignacjaÚskiego charyzmatu,
oČywia i inspiruje ten sam duch, std teČ piszc o pedagogu-liderze, naleČy pozna° istot¿ ignacjaÚskiego liderowania.
Trzeba teČ pami¿ta°, Če ïw. Ignacy byÙ urodzonym przywódc i liderem. Jako lider byÙ ïwiadomy, Če moČe Bogu pomaga°
i Če nie b¿dzie przeszkadza° tylko wtedy, jeČeli nieustannie b¿dzie miaÙ w pami¿ci, jak peÙni funkcj¿ i skd pochodzi jej ĊródÙo
18
Por. J. Sakowska, SzkoÙa dla rodziców i wychowawców, Wydawnictwo
CMPPP MEN, Warszawa 1999, s. 82-86.
19
Por. T. Kotlewski, M. Mierzwa-Chudzik, Rola i cechy lidera. Style liderowania, w: Chrzeïcijanin liderem, red. R. Friedrich, Wydawnictwo R.A.F.-SCRIBA,
Racibórz 1994, s. 95 (95-108).
20
Por. K. Dyrek, Rzdy duchowe – wizja ïw. Ignacego Loyoli, „ ycie Duchowe”
13 (2006) 47, s. 85.
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i moc. W swoim Čyciu umiej¿tnie i owocnie wykorzystaÙ dary
i talenty do kierowania ludĊmi. Dla niego ideaÙem byÙo Ùczenie
elementów nadprzyrodzonych i ludzkich, duchowych i ïwieckich dla wi¿kszego dobra ludzi i wi¿kszej chwaÙy BoČej. Na
pierwszym miejscu stawiaÙ Ignacy Ùask¿ BoČ, ufnoï° pokÙadan
w Bogu, cnot¿ i dopiero w dalszej kolejnoïci równie waČny i potrzebny ludzki wysiÙek, zdolnoïci czÙowieka, wiedz¿, pienidze
i inne ludzkie cechy i talentyȹ21. gw. Ignacy Loyola byÙ teČ ïwiadomy tego, Če nie kaČdy si¿ nadaje do rzdzenia i kierowania
ludĊmi, dlatego tak waČny byÙ dla niego dobór wÙaïciwych osób
do funkcji czy roli lidera. Ukazujc w Konstytucjach rol¿ przeÙoČonego czy lidera, zwraca on przede wszystkim uwag¿ na
dwie istotne cechy: miÙoï° do ludzi i tych, którym przewodzi,
oraz roztropnoï°. Wychodzi on z zaÙoČenia, Če nie moČe dobrze
kierowa° ludĊmi ten, kto ich nie kocha lub nie troszczy si¿ o ich
dobro. Roztropnoï°, potocznie zwana trzeĊwym myïleniem, pozwala podejmowa° mdre i dobre decyzje oraz kierowa° ludĊmi
i zadaniami w sposób odpowiedzialnyȹ22. Ignacy w swoich pismach o roli lidera mówiÙ i pisaÙ gÙównie w odniesieniu do przeÙoČonych zakonnych. Wiadomo jednak, Če wiele kwestii i spraw,
które w pierwotnej wersji odnosiÙy si¿ tylko do Čycia zakonnego
i )wiczeÚ duchownych, znalazÙy odzwierciedlenie i zastosowanie
w pedagogii ignacjaÚskiej. Roztropnoï°, która charakteryzuje
ignacjaÚskiego lidera, to przede wszystkim branie pod uwag¿
szczegóÙów dotyczcych osoby, czasu i miejsca, odpornoïci fizycznej, temperamentu, zwyczajów, wieku, zdolnoïci i upodobaÚ, uwarunkowaÚ kulturowych, otrzymywanych od Boga
darów, pozycji spoÙecznej, odpornoïci, zdolnoïci do znoszenia
napomnieÚ, spodziewanego dobra wspólnego, wi¿kszej sÙuČby
BoČej i dobra powszechnegoȹ23.
Zasady liderowania wedÙug ïw. Ignacego Loyoli to przede wszystkim unikanie dawania poleceÚ, jeČeli jest to tylko
moČliwe. Do podziaÙu obowizków i zadaÚ winno sÙuČy° wewn¿trzne prawo miÙoïci i zasada ocalenia wypowiedzi drugiego
21

Por. tamČe, s. 86.
Por. Konstytucje 725 i por. K. Dyrek, Rzdy duchowe – wizja ïw. Ignacego
Loyoli, dz. cyt., s. 87-88.
23
Por. G. Pittau SJ, Rzdy duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s. 58.
22
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czÙowiekaȹ24. Lider ma wyznacza° kierunki i prowadzi° do celu,
w zwizku z tym nie powinien zajmowa° si¿ zbytnimi szczegóÙami. Lider w ignacjaÚskim charyzmacie powinien liczy° si¿
ze stanem i dyspozycjami tych, których prowadzi. Ten, kto prowadzi innych, musi teČ pami¿ta°, Če nie powinien i nie musi
wszystkiego robi° sam i o wszystkim sam decydowa°, w zwizku z tym winien teČ potrafi° zasi¿gn° radyȹ25. Podkreïli° naleČy,
Če wedÙug dynamiki ignacjaÚskiej wszelkie przywództwo, liderowanie rozpoczyna si¿ od umiej¿tnoïci zarzdzania sob. Lider
powinien by° ïwiadomy swojego wewn¿trznego ïwiata i szuka°
nieustannie integracji swoich wewn¿trznych przekonaÚ z otaczajc go rzeczywistoïci, jego ïwiatem wewn¿trznymȹ26.
Charakterystyczn cech lidera w uj¿ciu pedagogiki ignacjaÚskiej, któr ïw. Ignacy bardzo wyraĊnie podkreïlaÙ w pozostawionych po sobie pismach i dokumentach, jest miÙoï° rozumiana w sposób bardzo szeroki. Pod poj¿ciem miÙoï° rozumiaÙ
Ignacy wewn¿trzne prawo miÙoïci, ale równieČ dobro°, sÙuČb¿,
pomocȹ27. Taka postawa Ignacego wypÙywa z pragnienia rzdzenia wedÙug woli BoČej, gdzie czÙowiek zawsze stoi przed strukturami. SÙuchaÙ on kaČdego dnia Boga, który swoj wol¿ objawia
poprzez wydarzenia i w nich Ignacy odczytywaÙ odpowiedzi
Boga na pytania czÙowieka. Pytaniem i odpowiedzi zarazem
dla Ignacego byÙo zawsze „jak Bóg chce” stawiane i odnajdywane na modlitwie.
Ignacy Loyola nie byÙ liderem, który staje na czele lub
oddziaÙuje na ludzi na zasadzie blasku gwiazdy. ByÙ liderem,
który uwzgl¿dniaÙ rol¿ wspólnoty i grupy, z któr wspóÙpracowaÙȹ28. GÙ¿bokie zjednoczenie z Chrystusem w Jego apo24

Chodzi tutaj o praesupponendum, ignacjaÚsk zasad¿ Čyczliwoïci i zrozumienia, nazywan teČ reguÙ porozumienia i dialogu, któr Ignacy Loyola
zamieïciÙ w 22 numerze ksiČeczki )wiczeÚ duchownych.
25
Por. J. Lewis, Rzdy duchowe wedÙug ïw. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2004, s. 91-110.
26
Por. R. Bechtle, Spirit-Led Leadership, „Human Development” 29 (2008) 4,
s. 33-37.
27
Por. A. Ravier SJ, Ignacy Loyola zakÙada Towarzystwo Jezusowe, Oficyna Przegldu Powszechnego, Warszawa 1994, s. 371.
28
A. Grefkowicz, Lider w biblii i w historii wieków KoïcioÙa, w: Chrzeïcijanin
liderem, dz. cyt., s. 23 (9-23).
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stolstwie, doïwiadczeniu m¿ki i chwaÙy zmartwychwstania charakteryzowaÙo sposób liderowania Ignacego. Dla niego relacja
z Bogiem na wzór Chrystusa byÙa najwaČniejsza, a w zwizku
z tym i poszukiwanie woli BoČej. Znajdowanie autentycznej woli
BoČej byÙo charakterystyczn cech Ignacego jako lidera poprzez
rozeznawanie indywidualne i rozeznawanie wspólnotowe.
Znajduje on czas na rozmow¿ z Bogiem i zostaje wielokrotnie
umacniany i utwierdzany w drodze, któr idzie. MiaÙ ten „maÙy
Hiszpan o wesoÙych oczach” (jak nazywa si¿ czasem Ignacego
Loyol¿) dar przycigania ludzi do siebie, ludzie si¿ do niego
garn¿liȹ29.
Zainspirowany ignacjaÚskim stylem liderowania Chris Lowney wskazuje na cztery filary, które charakteryzuj ignacjaÚskie
liderowanie i jednoczeïnie nadaj specyfik¿ temu liderowaniu.
Skuteczne liderowanie charakteryzuje si¿ samoïwiadomoïci,
pomysÙowoïci, miÙoïci i heroizmem. S to zatem liderzy, którzy rozumiej swoje silne i sÙabe strony oraz znaj swoj wartoï°, z przekonaniem i pewnoïci siebie angaČuj si¿ w przemian¿ ïwiata, a takČe angaČuj innych w postawie miÙoïci, dodaj
energii sobie i innym przez heroiczne ambicjeȹ30.

Pedagog liderem
OdwoÙujc si¿ to przytoczonych znaczeÚ poj¿cia pedagog
(pais „dziecko”, agogos „prowadzcy” – prowadzcy dziecko) i lider (od angielskiego lead, które oznacza „prowadzi°’, „przewodzi°”, „kierowa°”, „dowodzi°”)ȹ31 moČna powiedzie° najproïciej,
Če pedagog jest liderem. Podkreïli° jednak naleČy, Če jest swoistym liderem, innym niČ wskazywaÙoby potoczne rozumienie
tego poj¿cia. Pedagog nie moČe by° tylko liderem, zakÙadajc
u tych, którym przewodzi, dojrzaÙoï° i moČliwoï° podejmowania w peÙni odpowiedzialnoïci za swoje czyny. Trzeba pami¿ta°,
Če pedagog, wychowawca musi z natury rzeczy odpowiada°
29

Por. Opowieï° pielgrzyma 50.
Por. Ch. Lowney, Heroic Leadreship, Loyola Press, Chicago 2003, s. 9.
31
Por. W. Misiak, Lider, dz. cyt., s. 1073.
30
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na potrzeby rozwojowe wychowanka i tzw. staÙe potrzeby juČ
nabyteȹ32. Odpowiadajc na potrzeby rozwojowe, pedagog-lider
postrzega mÙodego czÙowieka dynamicznie, jak o tym wspomnieliïmy. Dla Ignacego Loyoli czÙowiek to ktoï, kto podlega
rozwojowi, ktoï kto nieustannie staje si¿ osobȹ33. W takim rozumieniu osoby pedagog-lider wytycza indywidualn drog¿, któr
ma przeby° z tymi, którymi kieruje. To zakÙada relacj¿ osobow
opart na zaufaniu i sÙuchaniu, podČaniu za indywidualn drog czÙowieka, tak by szedÙ on w kierunku doskonaÙoïci i dojrzaÙoïci. Towarzyszy temu wiara w moČliwoï° wzrostu i post¿pu
osoby. ZakÙada to dynamicznoï° patrzenia na osob¿, a lider-pedagog staje si¿ towarzyszem drogi rozwoju, staje si¿ ïwiadkiem,
który prowadzi przykÙadem i Čyciem i pozwala mÙodemu czÙowiekowi stawa° si¿ czÙowiekiem tu i terazȹ34.
Dla dobrego i odpowiedzialnego podejmowania swojej pracy
waČne jest nieustanne odïwieČanie swoich motywacji i swojej inspiracji do pracy i dziaÙania. Raz zdobyta energia i inspiracja nie
starczy „na zawsze”. UzupeÙniajc swoje motywacje, pedagog-lider powinien wspóÙpracowa° z ludĊmi pozytywnie nastawionymi i w ten sposób nabiera° dystansu do pesymistów. Dalej powinien korzysta° z cechy roztropnoïci, rozwaČajc pomysÙy, które
chciaÙby podejmowa° w swojej pracy. Warto teČ, aby pedagog-lider uzupeÙniaÙ swoj wiedz¿ i doskonaliÙ umiej¿tnoïci w duchu
ignacjaÚskiego magisȹ35, aby lepiej i bardziej rozwija° swoje talenty
i charyzmaty. Nie jest on bowiem wÙaïcicielem swoich talentów,
charyzmatów i umiej¿tnoïci, lecz tylko ich administratorem, wi¿c
powinien si¿ o nie zatroszczy° i dobrze je wykorzysta°.
Pedagog-lider powinien równieČ pami¿ta° o nieustannym
odnawianiu swoich motywacji, energii Čyciowej i inspiracji do
32

Por. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 309.
33
Por. J.C. Coupeau, J.E. Gonzalez Magana, Sujeto, w: Diccionario de espiritualidad ignaciana, t. 2, red. J.G. de Castro, Editorial Sal Terre, Madryt 2007,
s. 1662-1666.
34
Por. G. Pittau SJ, Rzdy duchowe, dz. cyt., s. 17.
35
Magis to ignacjaÚska zasada dČenia do doskonaÙoïci, zasada maksymalizmu, cigÙego post¿pu, cigÙego dČenia do tego, co lepsze, owocniejsze
i doskonalsze.
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dziaÙania. W literaturze moČemy spotka° cztery elementy, o które
warto, aby troszczyÙ si¿ odpowiedzialny ignacjaÚski pedagog-lider. Przede wszystkim b¿dzie to osoba, która dba o swój rozwój
duchowy, pami¿ta o formacji duchowej. Nast¿pnie wspóÙpracuje
z ludĊmi pozytywnie nastawionymi do Čycia i stara si¿ przebywa° wïród ludzi, którzy go inspiruj i pobudzaj do myïlenia.
Twórczy lider nie waha si¿ teČ korzysta° z myïli wielkich ludzi,
czyta° dobr literatur¿, bra° udziaÙ w warsztatach czy szkoleniach „zawodowych”ȹ36.
Odnoszc si¿ do aspektu funkcjonowania pedagoga, jakim
jest liderowanie, i majc w pami¿ci cztery cechy ignacjaÚskiego
sposobu liderowania, jakie wyróČnia Chris Lowney, b¿dziemy widzieli pedagoga-lidera jako czÙowieka, który wie czego chce i potrafi innych inspirowa° do dziaÙania. Jest to czÙowiek, który jest
ïwiadomy siebie, swoich mocnych i sÙabych stron i jednoczeïnie
pami¿ta, Če praca nad sob nigdy nie jest procesem skoÚczonym
i trwa przez caÙe Čycie, nieustannie poszukujc magis. Taka osoba
ma ïwiadomoï°, Če dojrzaÙoï° i jej pogÙ¿bianie jest waČniejsze niČ
umiej¿tnoïci, które moČna naby°. Pomoc w osiganiu dojrzaÙoïci i porzdkowaniu swojego wewn¿trznego ïwiata w pedagogice ignacjaÚskiej s )wiczenia duchowne ïw. Ignacego. DojrzaÙy
czÙowiek potrafi odnajdywa° swoje miejsce w zmieniajcym si¿
ïwiecie i swoj pasj¿. gwiadomoï° swoich ograniczeÚ i moČliwoïci i jednoczeïnie otwartoï° na innych i na znaki czasu pozwala
Čy° z jedn nog podniesion i gotow do wyruszenia w drog¿,
jak zalecaÙ ïw. Ignacy. Gotowoï° i otwartoï° na rzeczywistoï° codziennoïci pozwala j postrzega° bardziej z miÙoïci niČ l¿kiem
i w zwizku z tym odwaČnie i heroicznie wywoÙywa° wielkie
pragnienia w duchu magisȹ37.
Pedagog-lider wedÙug pedagogiki ignacjaÚskiej to przede wszystkim czÙowiek, który potrafi kierowa° samym sob,
potrafi zorganizowa° swoje Čycie oraz zatroszczy° si¿ we wÙaïciwym porzdku rzeczy o swoich najbliČszych. Kto nie potrafi
zarzdza° swoim Čyciem, nie b¿dzie potrafiÙ pokierowa° innymi
36

Por. A.L. McGinnis, Sztuka motywacji, Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa 1998, s. 138-139.
37
Por. Ch. Lowney, Heroic Leadreship, dz. cyt., s. 27-35.
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ludĊmi, zwÙaszcza takimi, dla których winien by° przykÙadem.
Pedagog-lider ma jasno wyznaczony cel dla swojego Čycia oraz
konkretnie okreïlone najwaČniejsze wartoïci. Prowadzi innych
przez osobisty przykÙad i ïwiadectwo. Wspiera i ufa tym, których
prowadzi i rozwija ich bÙyskotliwoï° i najlepsze talenty. Liderowanie jest osobistym wyborem i nie naleČy podejmowa° si¿ liderowania, jeČeli si¿ nie jest gotowym na przygod¿. Pedagog-lider
w pedagogice ignacjaÚskiej zwraca uwag¿ przede wszystkim
na to, kim jest czÙowiek, a nie czym si¿ zajmuje. Jest to moČliwe
poprzez staranie si¿ o poznanie osoby czy osób, które prowadzi.
Uczy si¿ tego od Ignacego Loyoli, który duČ wag¿ przykÙadaÙ do
rozmowy indywidualnej w swoim sposobie kierowania ludĊmi.
Znajc kogoï, Ùatwiej powierza° mu obowizki i delegowa° zadania do wykonania, dostosowujc je do moČliwoïci tego, którego
prowadzi. Nie moČna mówi° o skutecznym kierowaniu ludĊmi
bez ich dobrej znajomoïci. Idea ta przetrwaÙa w pedagogice ignacjaÚskiej jako idea cura personalis – indywidualnej troski o osob¿.
IgnacjaÚski pedagog-lider cechuje si¿ stylem liderowania,
które moČemy nazwa° sÙuČebnym liderowaniem. Odpowiedzialnoï°, której podejmuje si¿ pedagog, jest odpowiedzialnoïci
poprzez sÙuČb¿. Pytanie, jakie sobie stawia to nie „co ja chc¿?”,
ale „co jest potrzebne do zrobienia?” To sÙuČebne liderowanie
charakteryzuje si¿ bardziej dawaniem niČ braniem. Taki lider nie
b¿dzie stawaÙ na pozycji utytuÙowanego przywódcy, lecz b¿dzie
staÙ raczej z boku i b¿dzie bardziej sÙuchaÙ ludzi. Istotne w sÙuČebnym liderowaniu jest to, Če pedagog b¿dzie liderem tylko do
momentu, kiedy jest potrzebny i kiedy b¿dzie gotowy nast¿pca
to odchodzi, nie pozostaje liderem nawet na chwil¿ dÙuČej, niČ
to jest potrzebne. Tak zachowywaÙ si¿ Ignacy Loyola, kiedy podejmowaÙ si¿ jakiegoï zaangaČowania czy aktywnoïci apostolskiej, zostawaÙ do chwili kiedy uznawaÙ, Če jego obecnoï° jest
potrzebna. Pedagogiczne liderowanie w pedagogice ignacjaÚskiej jest liderowaniem, które wspiera i sÙuČy, a nie liderowaniem, które wydaje polecenia i kontrolujeȹ38. Dobrze oddaje istot¿

38

Por. A. Darmanin, Ignatian spirituality and leadership in organizations today,
„Review of Ignatian spirituality” 36 (2005) 2, s. 13.
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ignacjaÚskiego liderowania idea Pedro Arrupe, znana jako „by°
dla innych”.
To, co pozostaÙo charakterystyczne jako ignacjaÚskie liderowanie, to przede wszystkim oČywianie i animowanie ignacjaÚskiej wizji rzeczywistoïci. Jest to rzeczywistoï° zakorzeniona
w )wiczeniach duchownych i realizowana poprzez znajomoï°
ignacjaÚskiego charyzmatu, co przekÙada si¿ na praktyk¿ Čycia
codziennego, tego, o czym jest si¿ przekonanym. Indywidualna
troska o osob¿ (cura personalis) jako kolejna cecha ignacjaÚskiego liderowania w wychowaniu przejawia si¿ przede wszystkim
w tym, Če w towarzyszeniu ludziom lider bierze pod uwag¿ caÙego czÙowieka, ludzki umysÙ, serce i dusz¿. Wydobywa z ludzi
to, co najlepsze, podkreïlajc wyjtkowoï° kaČdej osoby. Przejawia si¿ to w budowaniu autentycznych relacji, których istotnym
elementem jest towarzyszenie w rozwoju tych, którym lideruje
i których poprzez to liderowanie wychowujeȹ39.
IgnacjaÚskie liderowanie jest liderowaniem chrzeïcijaÚskim,
które uwidacznia si¿ przede wszystkim w realizacji, na wzór
Chrystusa, powoÙania do bycia czÙowiekiem dla innych. Taki lider w swoim Čyciu osobistym i zawodowym jest wierny Ewangelii. WÙaïnie w duchu Ewangelii stara si¿ budowa° ducha wspólnoty wïród ludzi, którym sÙuČy swoim liderowaniem i troszczy
si¿ o owocn wspóÙprac¿. Jest to moČliwe wtedy, kiedy potrafi
dzieli° odpowiedzialnoï° na wspóln prac¿ i okazywa° zaufanie
tym, którzy si¿ tego podejmuj. Do realizacji tego potrzebne s
dobre umiej¿tnoïci i kompetencje w komunikacji interpersonalnej. Nieustannie stajc si¿ liderem poprzez sÙuČebne przywództwo ignacjaÚskiego pedagoga charakteryzowa° b¿dzie postawa
rozeznawania sposobu post¿powania. Decyzje, które podejmuje
sam lub z innymi, s podejmowane w duchu modlitwy i rozeznawania, co pozwala na zachowanie równowagi mi¿dzy idealizmem a realizmem. Przy podejmowaniu ostatecznych decyzji
stosuje zasad¿ ignacjaÚskiej oboj¿tnoïci. Towarzyszc innym
w rozwoju, sam nie przestaje szuka° moČliwoïci do uczenia si¿
i wzrastania jako liderȹ40.
39
40

Por. „JSEA MAGIShine Magazine” 3 (2003) 1, s. 23.
Por. tamČe, s. 23.
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Zamiast zakoÚczenia, czyli w duchu magis
WspóÙczeïnie mÙodzieČ potrzebuje ludzi, do których mogÙaby si¿ garn° i którzy pokaČ jej kierunek w Čyciu. Pedagog-lider
potrafi przyciga° oraz pociga° za sob ludzi. Wierzy w powodzenie spraw i wierzy w ludzi. Jest wïród ludzi i dla ludzi, pomaga im, przeČywa razem z nimi.
Liderem jest si¿ caÙy czas. Liderowanie to nie czynnoï° czy
dziaÙanie, to sposób Čycia. Stawanie si¿ liderem nigdy nie jest
dokonane, stawanie si¿ liderem jest procesem cigÙym w duchu
ignacjaÚskiego magisȹ41. Dar i talent do bycia pedagogiem-liderem wypÙywa z wn¿trza czÙowieka, bo wtedy Čyje tym, co robi
na co dzieÚ. Trzeba teČ pami¿ta°, Če nie spada to na niego nieoczekiwanie, ale pojawia si¿ stopniowo dzi¿ki nieustannej trosce
o rozwój talentu czy realizacj¿ powoÙaniaȹ42. NaleČy teČ powiedzie°, Če pedagogiem i liderem czÙowiek si¿ staje w kontakcie
z drugim czÙowiekiem. Dobry lider potrafi z ludzi wydoby° to,
co w nich najlepsze. Liderem moČe by° kaČdy, ale tylko prawdziwy pedagog-lider potrafi potencjaÙ liderowania wyzwoli°
u innych i formowa° mÙodych ludzi na liderów peÙnicych sÙuČb¿ na wzór osoby Jezusa Chrystusa, m¿Čczyzn i kobiety kompetentnych, ïwiadomych i zaangaČowanych caÙym sercem, ludzi dla innych, co zakÙada pedagogika ignacjaÚska. Prowadzc
innych ludzi na wzór osoby Chrystusa, pedagog-lider sam, na
wzór Chrystusa, staje si¿ czÙowiekiem dla innych. Jego pierwsz
zasad jest miÙoï° roztropna, czyli miÙoï° opierajca si¿ na rozsdku i poszukiwaniu zawsze wi¿kszego dobra, które dokonuje
si¿ w postawie „kocha° i sÙuČy° we wszystkim”. Jest to moČliwe
dzi¿ki nieustannemu wpatrywaniu si¿ i fascynowaniu osob Jezusa Chrystusa, który nie przyszedÙ po to, aby Mu sÙuČono, lecz
aby sÙuČy°. Wpatrujc si¿ w Chrystusa, pedagog-lider b¿dzie
wiedziaÙ, Če poprowadzi ludzi ku ich celowi drog efektywnej

41
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Por. Ch. Lowney, Heroic Leadreship, dz. cyt., s. 15.
Por. A.L. McGinnis, Sztuka motywacji, dz. cyt., s. 139.
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komunikacji i dialogu zarówno z Bogiem, z samym sob oraz
z tymi, których prowadzi i którym sÙuČyȹ43.
Pedagog w pedagogice ignacjaÚskiej jest liderem, który sÙuČy
powierzonym sobie ludziom i stwarza im warunki do wzrostu
i rozwoju, towarzyszc w sÙuČebnym liderowaniu. Wychowuje i prowadzi ludzi w oparciu o ignacjaÚski charyzmat, którym
sam Čyje i przekazuje ignacjaÚsk wizj¿ ïwiata innym. Praktycznym sposobem realizacji tego charyzmatu jest pedagogika
ignacjaÚska w swoim modelu: kontekst, doïwiadczenie, refleksja, dziaÙanie, ewaluacja. B¿dzie to dynamiczna sÙuČba drugiemu
czÙowiekowi na wzór Chrystusa-czÙowieka dla innych, który jest
przewodnikiem w drodze ku ostatecznemu celowi.

43

Por. W. mudziÚski SJ, Jak edukowa° po katolicku do sprawowania wÙadzy?,
„By° dla innych” 13 (2009) 36, s. 59.
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PEDAGOGIA IGNACJASSKA
W PROCESIE RESOCJALIZACJI

CzÙowiek jest istot, która nieustannie si¿ staje. RóČnie pojmowany ideaÙ czÙowieczeÚstwa jest celem, który cigle stoi przed
ludĊmi. DČenie do tego celu dokonuje si¿ na drodze wszechstronnego rozwoju osobowoïci „wychowywanej” do speÙniania
si¿ w Čyciu na poziomie indywidualnym i spoÙecznym. Wychowanie, przy wydatnej pomocy autorytetów i wychowawców,
pozwala jednostce naby° takie cechy osobowoïci, które uzdolni
j do samodzielnego i odpowiedzialnego spoÙecznie Čycia. To,
jakie cechy do takich si¿ zaliczaj, zaleČy z jednej strony od natury czÙowieka, zaï z drugiej od kultury, w której Čyje. Im bogatsza
i bardziej skomplikowana jest jakaï kultura, tym bardziej wielostronne s wymagania w stosunku do ludzi w niej Čyjcychȹ1.
Obecnie Čyjemy w epoce pluralizmu kulturowego, co oznacza wieloï° ideaÙów i wartoïci oraz walk¿ toczon przez zwolenników przeciwstawnych przekonaÚ o wpÙyw na caÙ rzeczywistoï° wychowawcz. Wychowanie w spoÙeczeÚstwie
zróČnicowanym, chwiejnym, peÙnym napi¿° jest trudne i wymaga wielkiego zaangaČowania ze strony dorosÙych. Mamy bowiem do czynienia z wieloma moČliwoïciami wyboru i z maÙ
1

Por. W. Brezinka, Wychowywa° dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007,
s. 27-28.
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pewnoïci orientacji, z maÙ kontrol ze strony innych i duČ
odpowiedzialnoïci osobist, z wieloma szansami Čyciowymi
i zarazem z wieloma niebezpieczeÚstwami dla wÙaïciwego funkcjonowania psychicznego i fizycznegoȹ2. Brak wyraĊnych i jednoznacznych wzorców wychowania sprawia, Če rodzice coraz
cz¿ïciej przejawiaj oznaki bezradnoïci, traktuj wychowanie
dzieci jako ci¿Čar i ch¿tnie z niego rezygnuj. DuČ rol¿ odgrywaj równieČ zmiany zachodzce w strukturze rodziny oraz
permisywne podejïcie do wychowania oparte na faÙszywie poj¿tej tolerancji.
W dobie kryzysu autorytetów i pluralizmu przekonaÚ i wartoïci, ludzie mÙodzi cz¿sto zdani s na samych siebie lub na media, które promuj wolnoï°, równoï°, prawa i wysuwanie roszczeÚ zamiast obowizków i posÙuszeÚstwa. Produktem takiego
nastawienia spoÙecznego jest wyraĊny wzrost niedostosowania
spoÙecznego mÙodzieČy wyraČajcy si¿ specyficznymi przejawami
demoralizacji juČ od wczesnych lat szkolnych oraz bardziej spektakularnymi zachowaniami, do których naleČy zaliczy° gÙównie
przest¿pczoï°. Do niedawna jeszcze zachowania przest¿pcze
mÙodzieČy byÙy Ùczone prawie wyÙcznie z trudnoïciami wynikajcymi z nieprawidÙowego funkcjonowania najbliČszego ïrodowiska wychowawczego. Pochodzenie z niČszych warstw spoÙecznych, ubóstwo, alkoholizm i przest¿pczoï° rodziców naznaczaÙy
niejako dzieci do obrania drogi przest¿pczej, które modelowaÙy
zachowania dorosÙych. Dzisiaj demoralizacja i przest¿pczoï°
wïród mÙodzieČy zatacza znacznie szersze kr¿gi. Coraz cz¿stsze
s przypadki czynów karalnych dokonywanych przez mÙodzieČ
z tzw. dobrych domów, czyli nienaznaczon pi¿tnem patologii
i dysfunkcjonalnoïci lub raczej pochodzc z rodzin, w których
brak jest wyraĊnych oznak dysfunkcjonalnoïci. Najbardziej spektakularn form zachowania niezgodnego z prawem jest przest¿pczoï° zabawowa, czyli dokonywanie czynów przest¿pczych
dla draki, dla podniesienia poziomu adrenaliny, dla urozmaicenia
szaroïci Čycia czy przezwyci¿Čenia nudy.
Trzeba w tym miejscu zaznaczy°, Če niedostosowanie spoÙeczne mÙodzieČy jest w duČej mierze odbiciem zachowaÚ ïwiata
2

Por. tamČe, s. 201.
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ludzi dorosÙych. K. Pospiszyl nazywa mÙodzieČ „najwierniejszym zwierciadÙem epoki”ȹ3, co oznacza, Če moČna w niej zobaczy° obraz caÙego spoÙeczeÚstwa, takČe jego dorosÙej cz¿ïci.
Niedostosowanie spoÙeczne i przest¿pczoï° jako zachowania
budzce najwi¿kszy niepokój spoÙeczny domagaj si¿ zdecydowanej reakcji majcej na celu „naprawienie” jednostek i przystosowanie ich do Čycia w spoÙeczeÚstwie wedÙug przyj¿tych
i uznanych ogólnie zasad i norm. Przyjmuje si¿ wi¿c koniecznoï°
zabiegów resocjalizacyjnych rozumianych jako dziaÙalnoï° pedagogiczna ukierunkowana na reorientacj¿ postaw, nastawieÚ,
przekonaÚ i zachowaÚ nieprzystosowanych spoÙecznie jednostek w celu umoČliwienia im peÙnienia ról adekwatnych do oczekiwaÚ spoÙecznychȹ4. Resocjalizacj¿ traktuje si¿ wi¿c jako specyficzn form¿ wychowania osób niedostosowanych spoÙecznie,
dlatego teČ cz¿ïciej uČywa si¿ poj¿cia wychowanie resocjalizacyjne, które peÙniej oddaje specyfik¿ podejmowanych dziaÙaÚ.
WspóÙczesne poj¿cie wychowania resocjalizacyjnego zakÙada
jego dwubiegunowoï°, co oznacza istnienie dwóch wzajemnie
si¿ splatajcych i powizanych ze sob wymiarów. Pierwszy
zwizany jest z realizacj sposobów i technik wpÙywu wychowawców na wychowanków, bez speÙnienia odpowiednich warunków niezb¿dnych dla istnienia procesów wychowawczych.
Kryteria wszechstronnego wpÙywu wychowawczego speÙnia
dopiero drugi wymiar, którego celem jest stymulowanie rozwoju struktur osobowych wychowanków. M. KonopczyÚski wyróČnia jako pierwszy wymiar procesu resocjalizacji post¿powanie resocjalizacyjne, które jest ukierunkowane na wyksztaÙcenie
i uruchomienie zmian w zachowaniach i postawach spoÙecznych
wychowanków, w celu umoČliwienia im adaptacji w najbliČszym kr¿gu spoÙecznym. Drugim wymiarem jest natomiast wychowawcze post¿powanie resocjalizacyjne, które nastawione jest
na korekcyjn zmian¿ i modyfikacj¿ postaw i zachowaÚ oraz parametrów osobowych, nastawieÚ i przekonaÚ jednostek, które
umoČliwia im spoÙeczne funkcjonowanie w szerszym kontekïcie
3

K. Pospiszyl, Zachowanie mÙodzieČy jako znak czasów, „Kwartalnik Pedagogiczny” 183 (2000), nr 1. s. 5.
4
Por. M. KonopczyÚski, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006, s. 30.
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spoÙeczno-kulturowym. OddziaÙywania skoncentrowane wokóÙ
pierwszego wymiaru resocjalizacji stanowi wi¿c swoisty proces
readaptacji, koncentrujcy si¿ gÙównie w obszarach przystosowawczych jednostki, natomiast dziaÙania w zakresie drugiego
wymiaru uruchamiaj proces rozwoju spoÙecznegoȹ5.
Przyj¿cie takiej definicji wychowania resocjalizacyjnego nie
daje jednak ostatecznego rozwizania wszelkich problemów
niedostosowania spoÙecznego i przest¿pczoïci tak mÙodzieČy, jak
i dorosÙych. W praktyce istnieje wiele modeli i pomysÙów resocjalizowania mÙodzieČy i dorosÙychȹ6. Nie ma jednej monolitycznej teorii resocjalizacji, której aplikacja gwarantowaÙaby sukces
w kaČdym przypadku. Nie ma jedynej drogi dochodzenia do
peÙnej reintegracji spoÙecznej osoby niedostosowanej. Trzeba nawet powiedzie°, Če wychowanie resocjalizacyjne to zadanie niezwykle trudne, którego efekty nie zawsze s ewidentne. Dane
empiryczne wskazuj raczej na marne skutki oddziaÙywaÚ resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych. Prowadzi to
do uznania, Če kaČdy przypadek wymaga indywidualnego podejïcia i nie da si¿ ïciïle okreïli° okresu wymaganego do peÙnej
„naprawy” osoby.
CzÙowiek jest tajemnic. Rys ten naleČy do jego istoty. Nie
moČna go zgÙ¿bi° do koÚca. CzÙowiek nie jest w stanie zgÙ¿bi°
sam siebie. Humanistyczna koncepcja czÙowieka przedstawia go
jako posta° wielowymiarow, dČc do peÙni Čycia w nieustannym rozwoju. E. Fromm ïwiatopogld humanistyczny charakteryzuje w nast¿pujcy sposób:
w pierwszej kolejnoïci wyróČnia si¿ wiar we wspólnot¿ ludzi,
Če nie ma nic takiego, co jest ludzkie i nie byÙoby do stwierdzenia u kogokolwiek; po drugie: jest to wyeksponowanie ludzkiej
godnoïci; po trzecie: jest to podkreïlenie, Če czÙowiek posiada
zdolnoï° do dalszego rozwoju i doskonalenia; po czwarte: jest to
zaakcentowanie rozsdku, obiektywizmu i pokojuȹ7.
5

Por. tamČe, s. 152-153.
RóČne uj¿cia definicji resocjalizacji obszernie przedstawia L. Pytka. Por.
B. Urban, J.M. Stanik, Resocjalizacja, t. 1, Warszawa 2008, s. 73-76.
7
E. Fromm, Uber den Ungehorsam, München (dtv) 1985, s. 57. Cyt. za:
H. Dauber, Podstawy pedagogiki humanistycznej. Zintegrowane ukÙady mi¿dzy terapi i polityk, Kraków 2001, s. 164.
6
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Std teČ wychowanie resocjalizacyjne musi by° holistyczne,
integralne, musi odwoÙywa° si¿ do pozytywnych potencjaÙów
tkwicych w czÙowieku. Celem resocjalizacji w koncepcji humanistycznej jest wi¿c stworzenie jednostce sprzyjajcych warunków jej rozwoju psychospoÙecznego, tak by rzeczywistoï°,
w której Čyje nie blokowaÙa rozwoju jej prawdziwych i pozytywnych zachowaÚ. CzÙowiek jest istot woln, autonomiczn,
sam podejmuje decyzje i dokonuje zmian, przewartoïciowaÚ
oraz modyfikacji wÙasnego zachowania. Kryminologia humanistyczna posÙuguje si¿ poj¿ciem „homo eligens”, a wi¿c przyjmuje obraz czÙowieka wybierajcegoȹ8. Uznaje jednak istnienie siÙ,
zarówno wewn¿trznych, jak i zewn¿trznych, oddziaÙujcych na
zachowanie czÙowieka, dlatego teČ wprowadza poj¿cie „mi¿kkiego determinizmu”. Ostatecznie jednak czÙowiek pozostaje
odpowiedzialny za swoje zachowanie i ponosi konsekwencje
swoich czynów.
Przedstawione definicje resocjalizacji, spojrzenie na czÙowieka jako istot¿ wielowymiarow i wybierajc oraz zwrócenie
uwagi na znaczenie wspóÙczesnej kultury ponowoczesnej prowadzi do koniecznoïci poszukiwania adekwatnych sposobów
i ïrodków oddziaÙywaÚ wychowawczych wobec ludzi mÙodych,
by ich rozwój osobowy dokonywaÙ si¿ w sposób prawidÙowy.
Istnieje wi¿c ogromna potrzeba chronienia dzieci i mÙodzieČy
przed zagroČeniami wynikajcymi z niedostosowania spoÙecznego poprzez pozytywne oddziaÙywania prewencyjne i profilaktyczne oraz „naprawienia” tych, którzy przejawiaj juČ róČnego
rodzaju objawy demoralizacji i dokonuj czynów przest¿pczych
przez wychowanie resocjalizacyjne, zarówno w ïrodowisku otwartym, jak i w instytucjach resocjalizacji.
Niniejsze opracowanie nie jest prezentacj caÙoïciowego systemu resocjalizacji mÙodzieČy niedostosowanej spoÙecznie,
który stanowiÙby remedium na wszelkie moČliwe problemy
i ograniczenia wychowania ludzi mÙodych. Jest to raczej próba
wskazania pewnych istotnych elementów, jak si¿ wydaje przydatnych, w podejïciu do osób niedostosowanych spoÙecznie,
8

Por. L. Tyszkiewicz, Kryminogeneza w uj¿ciu kryminologii humanistycznej,
Katowice 1997, s. 40-42.
Pedagogika...18
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zaczerpni¿tych z pedagogii ignacjaÚskiej. Pedagogia ignacjaÚska jest celowym procesem, cigÙym i powtarzanym cyklem
uczenia si¿ i wzrostu, prowadzcym do peÙnego rozwoju osoby, którego gÙównymi elementami s doïwiadczenie, refleksja
i dziaÙanieȹ9. Co prawda ignacjaÚska pedagogia skierowana jest
nie tyle do mÙodych niedostosowanych spoÙecznie, co raczej do
osób, które wykazuj wszelkie oznaki przystosowania (zastosowanie pedagogii ignacjaÚskiej widoczne jest gÙównie w szkolnictwie, w relacji nauczyciel-uczeÚ), jednak moČna w niej dostrzec
wskazówki dla wychowania resocjalizacyjnego. Chodzi przede
wszystkim o wskazania dotyczce podejïcia wychowawców do
pracy z wychowankiem, które okreïlamy terminem „towarzyszenie”. Zanim wyjaïni¿, na czym owo towarzyszenie polega,
najpierw wskaČ¿ formy dziaÙalnoïci pierwszych jezuitów na
polu resocjalizacyjnym.

Pierwsi jezuici w sÙuČbie niedostosowanych
spoÙecznie
Jezuici od pocztku dziaÙalnoïci zakonu nastawieni byli na
prac¿ z ludĊmi. WyraČa si¿ to w sÙynnym ignacjaÚskim zawoÙaniu „pomaga° duszom”. Jednym z gÙównych pól ich zaangaČowania byÙo speÙnianie dzieÙ miÙosierdzia wobec osób najbardziej
potrzebujcych, których w ówczesnym czasie nie brakowaÙo. Do
takich osób zaliczy° naleČy wi¿Ċniów oraz szczególnie zagroČone demoralizacj prostytuujce si¿ kobiety.
DziaÙalnoï° wïród wi¿Ċniów nie odbiegaÙa od dziaÙaÚ podejmowanych przez szesnastowieczne bractwa. Wi¿Ċniowie
stanowili dwie kategorie osób: dÙuČnicy i oczekujcy na wyrok
lub egzekucj¿. gredniowieczny europejski system sdownictwa
polegaÙ gÙównie na stosowaniu kar retrybutywnych i nie miaÙ
nic wspólnego z nowoČytnym wi¿ziennictwem i resocjalizacj.
9
Por. W.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjaÚskiej?,
w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Kraków 2008, s. 180.
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Praca jezuitów polegaÙa na gÙoszeniu kazaÚ wi¿Ċniom, uczeniu
katechizmu, spowiadaniu, przynoszeniu posiÙków oraz zbieraniu dla nich jaÙmuČny. Wiele wysiÙku wkÙadali oni w uwolnienie dÙuČników poprzez spÙacanie wierzycieli oraz bezpoïrednie
przekonywanie samych wierzycieli, by odstpili od dochodzenia
swoich roszczeÚ. Czasami skutecznie udawaÙo si¿ im interweniowa°, aby zmniejszy° kar¿ dla skazanych kryminalistówȹ10. Trzeba
jednak wyraĊnie stwierdzi°, Če jezuici nie posiadali planu reformy systemu. Nie mieli równieČ wypracowanych specyficznych
metod pracy z wi¿Ċniami. Ich dziaÙalnoï° wpisuje si¿ w panujcy
ówczeïnie jaÙmuČniczo-duszpasterski model pomocy wi¿Ċniom,
polegajcy na doraĊnym wsparciu materialnym (spÙata dÙugu,
uiszczenie opÙat wi¿ziennych, odzieČ, Čywnoï°) oraz wsparciu
moralnym (pociecha duchowa i posÙuga religijna)ȹ11.
Drugim polem dziaÙalnoïci wïród niedostosowanych spoÙecznie byÙa praca z prostytutkami. W 1543 roku Ignacy Loyola
zaÙoČyÙ w Rzymie Dom gwi¿tej Marty, a jezuici w innych miejscach poszli w jego ïlady, angaČujc si¿ w róČny sposób w prac¿
z kobietami. GÙówne zadanie polegaÙo na doprowadzeniu kobiet
do zerwania z grzesznym Čyciem. Problemem, który wyprowadzaÙ kobiety na ulice, byÙa n¿dza i brak wsparcia ze strony
spoÙeczeÚstwa. Std teČ gÙówne zadanie polegaÙo nie tylko na
doprowadzeniu kobiet do skruchy i zaprzestaniu niecnego procederu, ale przede wszystkim na znalezieniu im odpowiedniego
schronienia i ĊródeÙ utrzymania. W tym celu powstaÙ wspomniany Dom gwi¿tej Marty, w którym w cigu szeïciu lat znalazÙo
schronienie ok. 300 kobiet. DuČym wsparciem sÙuČyÙy równieČ
„szacowne matrony”, które przyjmowaÙy kobiety do swoich
domów i zapewniaÙy im opiek¿ i wychowanie, a takČe klasztor
„Nawróconych” (Conversae), który przeznaczony byÙ dla nawróconych prostytutekȹ12. Zaniechanie prostytucji dawaÙo kobietom
trzy drogi funkcjonowania w spoÙeczeÚstwie: maÙČeÚstwo, sÙuČba jako pomoc domowa w jakimï waČnym domu lub wstpienie
do klasztoru Conversae.
10

Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, s. 264-266.
Por. M. Porowski, KamieÚ i chleb, Warszawa 1993, s. 62-69.
12
Por. tamČe, s. 273-275.
11
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Biograf Ignacego Loyoli wspomina, Če widziano nieraz, jak
ulicami Rzymu szÙa za nim któraï z tych biednych kobiet. OdprowadzaÙ je albo do mieszkania znajomych paÚ, albo do Domu
gwi¿tej Marty. Gdy ktoï zwróciÙ Ignacemu uwag¿ na bezuČytecznoï° jego pracy, poniewaČ nieszcz¿ïliwe niewiasty, uwikÙane
w naÙóg, i tak powróc do swego grzesznego Čycia, odpowiedziaÙ on, Če gdyby nawet dzi¿ki swoim staraniom uzyskaÙ tylko
tyle, Če jedna z nich nie grzeszyÙaby przez jedn noc, uwaČaÙby,
Če jego trud nie poszedÙ na marneȹ13.
Opiek otaczano takČe córki prostytutek, aby w ten sposób
uchroni° je przed zgubnym wpÙywem demoralizacji. ZaÙoČono
w tym celu Conservatorio, którego nadrz¿dnym celem byÙo przyjmowanie dziewczt majcych nie mniej niČ dziesi¿° lat i nie wi¿cej
niČ dwanaïcie, aby je wyksztaÙci° w jakiï skromny sposób i zapewni° im posag, dzi¿ki czemu mogÙyby bdĊ wyjï° za mČ, bdĊ wstpi° do klasztoru. Conservatorio nie tylko prowadziÙo doraĊn dziaÙalnoï° opart na speÙnianiu dzieÙ miÙosierdzia poprzez chwilowe
zaspokojenie potrzeb materialnych, ale stanowiÙo instytucj¿ speÙniajc wszystkie funkcje gorliwych i wymagajcych rodzicówȹ14.
Przytoczone powyČej przykÙady dziaÙalnoïci „resocjalizacyjnej”, chociaČ ubogie w swej formie i noszce prawie wyÙcznie
znamiona dzieÙ miÙosierdzia, pokazuj jednak wyraĊne cechy
nastawienia do czÙowieka Ignacego i jego towarzyszy, z którego rodzi si¿ pedagogia ignacjaÚska. Wystarczy wskaza° takie
elementy, jak: indywidualne podejïcie do kaČdej osoby i traktowanie jej z szacunkiem i naleČn godnoïci, wiara, Če w kaČdym czÙowieku jest dobro, które daje nadziej¿ na popraw¿ i Čycie zgodne z zamysÙem BoČym, przekonanie, iČ po nawróceniu
nie naleČy pozostawia° jednostki samej sobie, ale trzeba dalej j
wspiera° w dobrym, troszczc si¿ zarówno o jej stron¿ materialn, jak i duchow. Pierwsi jezuici byli wi¿c gÙ¿boko przekonani,
Če naleČy poïwi¿ci° wiele czasu na towarzyszenie osobom niedostosowanym spoÙecznie, gdyČ jedynie pozytywne nastawienie
do czÙowieka moČe okaza° si¿ skutecznym narz¿dziem przeciw
szerzeniu si¿ zÙa i przest¿pczoïci.
13
14

Por. C. de Dalmases, Ignacy Loyola. ycie i dzieÙo, Kraków 2002, s. 158.
Por. J.W. O’Malley, dz. cyt., s. 282-285.
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WspóÙczeïnie termin „towarzyszenie” wyraČa nawizanie bliskiej relacji wzajemnoïci, która daje moČliwoï° stworzenia sprzyjajcych warunków rozwoju psychospoÙecznego wychowanka,
jest podj¿ciem wspólnej drogi prowadzcej do jego autonomii
i optymalnego rozwoju. Rola wychowawcy polega na pomocy
wychowankowi w jego dojrzewaniu, w pomyïlnym pokonywaniu prób czasu zwizanych z ksztaÙtowaniem si¿ jego osobowoïci.
Celem towarzyszenia jest wi¿c nie tylko rozwizanie konkretnych
problemów wychowawczych, ale raczej zaproszenie do wkroczenia na drog¿, która otwiera na lepsz przyszÙoï°. Na tej drodze
wychowanek staje si¿ podmiotem wÙasnego Čycia, zdolnym do
dokonywania wÙaïciwych i odpowiedzialnych wyborów oraz do
nawizywania gÙ¿bokich relacji interpersonalnychȹ15.
Towarzyszenie, inspirowane pedagogi ignacjaÚsk, opiera
si¿ na trzech gÙównych zaÙoČeniach, które tworz zr¿by relacji
mi¿dzy wychowawc a wychowankiem. Chodzi tu o pedagogi¿
pragnienia, pedagogi¿ nastawion na jednostk¿ oraz pedagogi¿
towarzyszenia duchowego.

Pedagogia pragnienia
Pragnienie moČna opisa° jako pewn skÙonnoï° spontaniczn,
zdecydowan i woln ku jakiejï osobie, rzeczy lub ideaÙowi, które znamy, lecz jeszcze nie posiadamy ich w stopniu caÙkowitym.
Stan taki oČywia predyspozycje i budzi niepokoje ukryte w gÙ¿bi
ludzkiego bytu, co wyraČa jednoczeïnie zasadnicze niedopeÙnienie, a takČe zawarte w czÙowieku potencjalne bogactwo, widoczne w szczególnoïci w ïwietle jego najwi¿kszych ideaÙówȹ16. Sfera
pragnieÚ czÙowieka jest niezwykle zÙoČona i nie moČna jej zaw¿Ča° jedynie do pragnieÚ materialnych. Jak zauwaČa R.G. Mateo
15

Por. K. Biel, Towarzyszenie, czyli o postawie wychowawcy resocjalizujcego,
„Rocznik WydziaÙu Pedagogicznego WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie”, Kraków 2004, s. 143.
16
Por. R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i ideaÙy czÙowieka wedÙug ïw. Ignacego
Loyoli. U podstaw pedagogii Magis, w: Pedagogika ignacjaÚska wobec wyzwaÚ wspóÙczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 140.
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czÙowiek nie jest istot poprzestajc na tym, co zaspokaja jego
podstawowe potrzeby zwizane z jedzeniem czy rozmnaČaniem
etc., ale poszukuje czegoï wi¿cej. Jego pragnienia s tak liczne,
Če wciČ wydaje si¿ nieusatysfakcjonowany. W dodatku sfer Ùaknc wi¿cej i lepiej nie jest tylko ludzkie ciaÙo, ale przede
wszystkim wn¿trze czÙowieka, jego serce i umysÙ, które nigdy nie
s zaspokojone w peÙni, na zawsze i ostatecznie. aden dobrobyt
materialny (bogactwo, wygody, uČycie), Čadna forma powodzenia (sÙawa, zaszczyty, tytuÙy), ani nawet Čadne ciepÙo doznawane
od innych ludzi (w maÙČeÚstwie, rodzinie, przyjaĊni etc.) nie jest
w stanie wstrzyma° biegu pragnieÚ ludzkiego sercaȹ17.

U osób niedostosowanych spoÙecznie sfera pragnieÚ wykazuje cz¿sto oznaki zaburzeÚ. Z jednej strony dČ one do natychmiastowego zaspokojenia swoich pragnieÚ, szczególnie na
pÙaszczyĊnie materialnej i uczuciowej, natomiast z drugiej ich
pragnienia s cz¿sto nierealne, mocno przesadzone, wymagajce
cudów, co powoduje, Če nie przekÙadaj si¿ na motywacj¿ do wysiÙku, do ich realizacji. Problem stanowi równieČ dostrzeganie
róČnych moČliwoïci wyjïcia z trudnych sytuacji, w które osoba
jest uwikÙana. Wychowanek moČe doïwiadcza° pewnego zablokowania, które spowodowane jest doznanym w przeszÙoïci cierpieniem lub odrzuceniem. Na przeszkodzie stoi takČe przyzwyczajenie, by bra° Čycie dzieÚ po dniu bez gÙ¿bszej refleksji nad
swoim zachowaniem, bez uïwiadamiania sobie mechanizmów,
które rzdz danym zachowaniem.
Zadanie wychowawcy polega wi¿c na „porzdkowaniu” sfery pragnieÚ wychowanka i rozbudzaniu pragnieÚ duchowych,
zgodnie ze starym przysÙowiem, Če „nie moČna napoi° osÙa, któremu nie chce si¿ pi°”. Jeden z wychowanków stwierdza bardzo
dosadnie, Če
niektórzy ludzie nie chc si¿ zmienia° i nic nie moČna na to poradzi°. aden program wychowawczy, Čadne kompetencje, których si¿ ich nauczy nie spowoduj prawdziwej zmiany dopóki
sami nie b¿d chcieli si¿ zmieni°.

Pragnienie zmiany stylu Čycia wiČe si¿ bardzo mocno z motywacj, jak czÙowiek si¿ kieruje w swoim post¿powaniu. Cele
17

TamČe, s. 142-143.
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Čyciowe niedostosowanych spoÙecznie charakteryzuj si¿ znaczn ambiwalencj. Cz¿sto s ze sob sprzeczne, dlatego wychowawca powinien zwróci° szczególn uwag¿ na oczyszczanie
motywacji wychowanka i rozwizywanie powstaÙych ambiwalencji motywacyjnych. Niebagateln rol¿ odgrywa tu regularne
dowartoïciowywanie wychowanka, wzmacnianie jego zaufania
do samego siebie, do swoich zdolnoïci. Wychowanek musi by°
przekonany o tym, Če jest zdolny do zmiany wÙasnego zachowania. Trzeba zauwaČy°, Če wychowawca moČe wyraČa° jasno
i otwarcie swoje przekonanie o zdolnoïci wychowanka do konkretnej zmiany, jednak ostateczna odpowiedzialnoï° pozostaje
w obr¿bie wÙasnych przekonaÚ wychowanka. To do niego naleČy aktywne zaangaČowanie si¿ w stworzenie wÙasnego Čycia
poprzez ïwiadome wybory i odpowiednie dziaÙanieȹ18.
Pragnienia, motywacja i wybory stanowi podstaw¿ do zmiany zachowania wychowanka w wychowawczym post¿powaniu
resocjalizacyjnym. Aby pedagogia pragnienia przynosiÙa spodziewane efekty, naleČy dobrze wskaza° wychowankowi cel, do
którego zmierza. Ignacy Loyola w )wiczeniach duchownych podaje fundamentaln zasad¿, która wyznacza cel dČenia kaČdego
czÙowieka. Pisze on, Če
CzÙowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwaliÙ,
czciÙ i jemu sÙuČyÙ, a przez to zbawiÙ dusz¿ swoj. Inne zaï rzeczy
na obliczu ziemi s stworzone dla czÙowieka i aby mu pomagaÙy
do osigni¿cia celu, dla którego jest on stworzony

dlatego teČ trzeba „pragn° i wybiera°” jedynie to, co wi¿cej pomaga do celu, dla którego jest on stworzonyȹ19.
Jak wida° wybory czÙowieka wynikaj z jego pragnieÚ, dlatego teČ wychowawca powinien poïwi¿ci° wiele czasu na uïwiadomienie wychowankowi celu jego Čycia oraz ukierunkowaniu
jego pragnieÚ ku temu celowi i wynikajcych z niego celów
poïrednich. Problem pojawia si¿ wtedy, gdy pragnienie relacji
18
Por. N.G. Guerra, K.R. Williams, P.H. Tolan, K.L. Modecki, Theoretical and
Research Advances in Understanding the Causes of Juvenile Offending, w: Treating
the Juvenile Offender, red. R.D. Hoge, N.G. Guerra, P. Boxer, New York-London
2008, s. 47-48.
19
I. Loyola, )wiczenia Duchowne, Kraków 2006, nr 23.
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z drugim czÙowiekiem zmienia si¿ w zawiï°, a pragnienie miÙoïci przeksztaÙca si¿ w zazdroï° i nienawiï°. W takiej sytuacji
wychowanek nie jest w stanie ksztaÙtowa° swoich pragnieÚ i popada w konflikty wewn¿trzne. Pragnienie bowiem jest dobre lub
zÙe, zaleČnie od tego, czy czÙowiek potrafi lub nie pragn° w sposób uporzdkowany.
Pragnienie i wybór dobra moČe stanowi° dla wychowanka
znaczn trudnoï°, gdyČ wiČe si¿ z niepewnoïci dotyczc skutecznoïci podejmowanych wysiÙków. Std teČ rola wychowawcy
polega na tym, aby pomóc wychowankowi podj° pierwsze kroki w nieznanym kierunku, zaryzykowa° wyjïcie z sytuacji zaleČnoïci i pasywnoïci. WaČne jest przy tym, by wychowanek nauczyÙ si¿ zapami¿tywa° wydarzenia pozytywne, sukcesy, które
wzbudz pragnienie postawienia kolejnych kroków w dobrym
kierunkuȹ20.
W ksztaÙtowaniu i porzdkowaniu pragnieÚ wychowawca
powinien zwróci° szczególn uwag¿ na dwa wymiary pedagogii
pragnienia. Chodzi o to, aby umie° jednoczeïnie pokazywa° natychmiastow poČytecznoï° wyborów wynikajcych z dobrych
pragnieÚ oraz wskazywa° na szerszy kontekst pragnienia i wybierania, który moČe okaza° si¿ przydatny dopiero w przyszÙoïci, w miar¿ rozwoju jednostki i ugruntowywania si¿ jej nowej
toČsamoïci akceptowanej spoÙecznieȹ21.

Pedagogia nastawiona na jednostk¿
Ignacy Loyola przywizywaÙ wielk wag¿ do indywidualnego,
podmiotowego traktowania czÙowieka. Dla zaÙoČyciela jezuitów
kaČdy czÙowiek stanowiÙ wartoï° sam w sobie, dlatego kaČdego
staraÙ si¿ traktowa° z niezwykÙ serdecznoïci, widzc w nim
przede wszystkim dobro. Trzeba zauwaČy°, Če Ignacy posiadaÙ niezwykÙy dar dostrzegania dobrych cech czÙowieka nawet
20
Por. K. Biel, Towarzyszenie, czyli o postawie wychowawcy resocjalizujcego, art.
cyt., s. 154.
21
Por. B. Pardonnat, Enseigner i apprendre selon la pédagogie des jésuites, „Lumen Vitae” XLV/1990, nr 2, s. 143.
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tam, gdzie inni widzieli tylko wady i zÙo. WykazywaÙ niezwykÙ
wraČliwoï° i gotowoï° do zrozumienia innych, ch¿° dostrojenia
si¿ do nich, patrzenie na nich nie przez pryzmat wÙasnej osobowoïci, ale docieranie do ich obiektywnej rzeczywistoïci. UmiaÙ
by° ojcem i matk, surowym s¿dzi i serdecznym przyjacielem,
zaleČnie od potrzeb tych, z którymi w danej chwili przestawaÙ.
M. Bednarz zauwaČa, Če Ignacy byÙ Čyczliwy wobec wszystkich
i wszystko staraÙ si¿ wytÙumaczy° na dobre. UmiaÙ wybada°
wartoï° i przymioty kaČdego czÙowieka i gotów byÙ w miar¿
moČliwoïci dostosowa° si¿ do jego uzdolnieÚ i skÙonnoïci, aby
tylko poda° pomocn dÙoÚȹ22.
W kontaktach z ludĊmi Ignacy zaleca przede wszystkim opanowanie i roztropnoï°. NaleČy duČo sÙucha°, a maÙo i ogl¿dnie mówi°. Pozwoli° si¿ ludziom wypowiedzie°, a tym samym
zyskiwa° na poznaniu osób i ich problemów. Po wysÙuchaniu
wszystkiego i po refleksji naleČy dawa° odpowiedĊ jasn i zwi¿zÙ, najlepiej w kilku punktach, by byÙa bardziej przejrzysta.
Ignacy kaČe równieČ bada° wrodzone usposobienie i temperament rozmówcy, by móc dostroi° si¿ do niego, pozyska° go,
a przynajmniej na pocztku nie zrazi°. W rozmowie z sangwinikiem rozprawiajcym Čywo i z zapaÙem trzeba unika° oci¿ČaÙoïci i chÙodu. Natomiast wobec flegmatyków lub ludzi opanowanych, mówicych maÙo, naleČy si¿ wystrzega° porywczoïci
i wielomównoïci. Najtrudniej rozmawia si¿ z cholerykami, gdyČ
Ùatwo moČe dojï° do kÙótni. NaleČy trzyma° na wodzy swoj pop¿dliwoï° i nie da° si¿ wytrci° z równowagiȹ23.
Nastawienie na jednostk¿, na jego dobro jest niezwykle istotn cech pedagogii ignacjaÚskiej. Diagnoza osobowoïci wychowanka odgrywa w niej kluczow rol¿. Podejmowanie dziaÙaÚ
wychowawczych moČliwe jest dopiero wtedy, gdy poznamy
dogÙ¿bnie osob¿ z jej temperamentem, poziomem inteligencji,
charakterem i nastawieniem do ludzi. Wychowawca powinien
pami¿ta°, Če nie ma do czynienia z

22

Por. M. Bednarz, Pisma wybrane. Komentarze, t. 2, Kraków 1968, s. 494.
Por. I. Loyola, Instrukcja dla ojców Broeta i Salmerona, legatów papieskich wysÙanych do Irlandii, w: Pisma wybrane. Komentarze, M. Bednarz, t. 1, s. 540-541.
23
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przedmiotem czy rzecz bez ducha czy nawet istot Čyjc, która
wegetuje lub posiada tylko wraČliwoï° oraz instynkty, lecz stoi
przed pewnym ty, przed osob obdarzon inteligencj i wol,
uczuciami i zmysÙami, pami¿ci i umiej¿tnoïci kojarzenia,
porównywania, oceniania, dokonywania wyborów, dziaÙania
w celu doskonalenia siebieȹ24.

To zaÙoČenie jest niezwykle waČne w odniesieniu do osób niedostosowanych spoÙecznie, które nie zawsze zdaj sobie spraw¿
z istnienia pokÙadów dobra, talentów pomagajcych w rozwoju
i nie radz sobie z niskim poczuciem wartoïci.
Wychowawcze towarzyszenie osobom niedostosowanym
spoÙecznie zakÙada wnikliwe przyjrzenie si¿ kaČdemu wychowankowi z osobna, poznanie jego indywidualnych moČliwoïci,
odkrycie jego niepowtarzalnoïci i typowych dla niego darów
i talentów. W pedagogii ignacjaÚskiej takie podejïcie nazywane jest cura personalis. Oznacza ono indywidualn trosk¿ o kaČd osob¿, wejïcie w serce osoby, dostrzeČenie poruszeÚ ducha.
Cura personalis otwiera drog¿ do zrozumienia wyjtkowoïci
danej osoby i dostosowania procesu wychowania do rytmu
dojrzewania czÙowieka. Wymaga to od wychowawcy zarówno
stosowania empatii, jak i swoistej elastycznoïci, która polega na
umiej¿tnym dopasowywaniu metod i ïrodków oddziaÙywaÚ
wychowawczychȹ25.
Nastawienie na jednostk¿, na jego indywidualn wartoï°,
przejawia si¿ bardzo wyraĊnie w postawie szukania dobra poÙczonej z proponowan przez Ignacego zasad „wchodzenia
cudzymi drzwiami, a wychodzenia swoimi”. By osign° dobro,
naleČy pochwala° wychowanka lub zgadza° si¿ z nim w jakiejï
szczegóÙowej rzeczy dobrej, nie zwracajc na razie uwagi na inne
rzeczy, które maj w sobie domieszk¿ zÙa.

24
P. Schiavone, Czy moČna Čy° bez uczu°? Duchowoï° ignacjaÚska, Kraków
2009, s. 50.
25
Por. E. Dybowska, Wychowawcze towarzyszenie mÙodym ludziom inspirowane
pedagogik ignacjaÚsk, w: MÙodzieČ wobec ponowoczesnoïci, red. M. Duda, Kraków 2009, s. 120-121.
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W ten sposób pozyskujemy jego przychylnoï°, a przez to zaczynamy osiga° powoli nasz cel. Tak wi¿c wchodzc jego drzwiami wychodzimy naszymiȹ26.

Ponadto trzeba zwraca° uwag¿ na usposobienie wychowanka.
Osoby niedostosowane spoÙecznie cechuje ogromna zmiennoï°
nastroju wynikajca z Čyciowych niepowodzeÚ i negatywnych
doïwiadczeÚ, szczególnie z okresu dzieciÚstwa, std zadaniem wychowawcy jest rozszyfrowanie nastrojów wychowanka
i zwizanych z nimi schematów zachowaÚ. Ignacy wskazuje na
przykÙad, Če ludziom smutnym i n¿kanym zmianami usposobienia naleČy okaza° duČo uprzejmoïci w dÙugich rozmowach,
ujawniajc zewn¿trzne i wewn¿trzne zadowolenie i radoï°
i przeciwstawiajc si¿ w ten sposób nastrojowi panujcemu
w sercu wychowankaȹ27. Chodzi wi¿c o danie pociechy i przyniesienie wychowankowi ulgi, a tym samym uczenie radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, w których z trudem
dostrzega si¿ dobro i moČliwoï° dziaÙania pozytywnego.
We wspóÙczesnej praktyce resocjalizacyjnej indywidualizacja oddziaÙywaÚ wychowawczych opiera si¿ na zasadzie reaktywnoïci. Zgodnie z ni indywidualna charakterystyka psychologiczna jednostki decyduje o sposobie, w jaki reaguje ona na
róČne odmiany oddziaÙywaÚ resocjalizacyjnych. Aby oddziaÙywania te byÙy skuteczne, naleČy dostosowa° programy do
moČliwoïci percepcyjnych jednostki, do jej poziomu dojrzaÙoïci
intelektualnej i do stopnia motywacji do zmianyȹ28. Pedagogia ignacjaÚska, z jej szczególnym nastawieniem na czÙowieka, moČe
odegra° znaczn rol¿ w uwalnianiu twórczych potencjaÙów wychowanków i prowadzeniu ich do ïwiadomego Čycia zgodnego
z normami spoÙecznymi.

26

I. Loyola, Instrukcja dla ojców Broeta i Salmerona, legatów papieskich wysÙanych do Irlandii, art. cyt., s. 541-542.
27
Por. tamČe, s. 542.
28
J.C. Howell, Preventing and reducing juvenile delinquency. A comprehensive
framework, Thousand Oaks-London-New Delhi 2003, s. 212-213.
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Pedagogia towarzyszenia duchowego
Rozwój czÙowieka dokonuje si¿ w wielu wymiarach: intelektualnym (postrzeganie ïwiata), relacyjnym (zdolnoï° nawizywania bliskich relacji interpersonalnych), afektywnym (nawizywanie przyjaĊni i miÙoïci, kierowanie uczuciami), decyzyjnym
(zdolnoï° angaČowania swojej woli). Niezwykle istotnym zadaniem jest równieČ ksztaÙtowanie duchowego potencjaÙu czÙowieka. CzÙowiek duchowy bowiem jest otwarty, zawsze w drodze,
starajcy si¿ wykracza° poza to, co potrafi i to, co juČ osignÙ.
Jest zdolny do tworzenia siebie i ïwiata, nieustannie poszukujcy dobra. W przypadku osób niedostosowanych spoÙecznie ten
wymiar wydaje si¿ szczególnie zaniedbany i wymagajcy uwagi.
Towarzyszenie duchowe inspirowane pedagogi ignacjaÚsk
powinno opiera° si¿ na kilku fundamentalnych zasadachȹ29:
S Ù u c h a ° u w a Č n i e, m ó w i ° o s t r o Č n i e. Chodzi tu
o wsÙuchiwanie si¿ ze skupieniem uwagi na osobie, a nie tylko
peÙne wysiÙku koncentrowanie si¿ na kaČdym sÙowie, które jest
w trakcie sÙuchania rozwaČane i analizowane. SÙuchajc, wychowawca przyjmuje wychowanka z tym, co przynosi, poznaje jego
histori¿ Čycia, jego toČsamoï°, potrzeby, aspiracje. Trzeba wi¿c,
by zwracaÙ on uwag¿ na to wszystko, co dotyczy przeszÙoïci wychowanka, jego teraĊniejszoïci oraz przyszÙoïci, która si¿ otwiera. Ponadto wychowawca nie powinien wlewa° w wychowanka
caÙej wiedzy, lecz powinien dawa° mu jedynie wskazówki, by
ten mógÙ sam odczuwa°, czego potrzebuje i rusza° na wÙasn
drog¿ poszukiwaÚ.
W y z w o l i ° o d w o l n o ï c i. W zasadzie chodzi tu o wyzwolenie od Ċle pojmowanej wolnoïci, która prowadzi do zÙych
wyborów. Rola wychowawcy polega na uczeniu wychowanka
postawy oboj¿tnoïci, która prowadzi do wolnoïci rodzcej si¿
w miejscu, gdzie krzyČuj si¿ pasywnoï° z aktywnoïci, zaufanie z dziaÙaniem, zgoda na dzianie si¿ z czynem.
Szacunek wobec wyjtkowoïci kaČdego czÙowiek a. NaleČy da° wychowankowi woln przestrzeÚ i ukierunkowa°
29

Por. W. Lambert, Sztuka komunikacji odkrywana z Ignacym Loyol, Kielce
2009, s. 114-120.
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ïrodki oddziaÙywaÚ konkretnie na niego. Trzeba przy tym uzbroi° si¿ w cierpliwoï°, bowiem kaČdy wychowanek ma wÙaïciwy
dla siebie rytm dziaÙania i przyswajania informacji. Szacunek
oznacza tu równieČ brak zniech¿cenia wobec powtarzajcych si¿
negatywnych postaw i zachowaÚ.
To w a r z y s z y ° z c z y s t y m i z a m i a r a m i. To, co dobre
dla danej osoby, nie musi by° wcale tym samym, co inni uwaČaj
za dobro. Czysty, prawdziwie przyjacielski zamiar pragnie zawsze tego, co dla drugiego jest autentycznie najlepsze. Nie chce
mu jednak tego narzuca°, lecz sÙuČy° mu pomoc towarzyszc,
aby sam z siebie mógÙ si¿ rozwin°. Wychowawca nie powinien
narzuca° zbyt szybko swojego punktu widzenia i wymusza° od
wychowanka zachowania, które jemu si¿ podoba. Chodzi raczej
o to, by wychowanek sam dochodziÙ do przekonania, Če Čycie
zgodne z normami spoÙecznymi jest dla niego najlepsze i prowadzi do rozwoju jego osobowoïci.
S p o t y k a ° w m i Ù o ï c i. Kto chce pomóc innym, musi po
pierwsze zwaČa° na to, by okazywa° im wiele miÙoïci i rzeczywiïcie ich kocha°, uwalniajc si¿ od wszelkich myïli, które mogÙyby zaszkodzi° szacunkowi wobec nich. MiÙoï° nie oznacza
w Čadnym wypadku, iČ naleČy wszystko pochwala°. Prawdziwa miÙoï° zna równieČ konieczn, wyzwalajc konfrontacj¿,
niemniej kieruje si¿ zasad, by „poprawia° z miÙoïci” i szuka°
wszelkich stosownych ïrodków do zachowania bliskiej relacji,
do spotkania twarz w twarz.
Mówic o towarzyszeniu duchowym, nie moČna zapomina°
takČe o wymiarze religijnym, o odniesieniu Čycia czÙowieka do
Boga. Wartoï° religijnoïci w procesie resocjalizacji dostrzegana
jest wyraĊnie przez praktyków zajmujcych si¿ mÙodzieČ niedostosowan spoÙecznie. Odkrywanie kochajcego Boga moČe
si¿ znacznie przyczyni° do procesu przebaczenia krzywd i pojednania ze sob i z innymi ludĊmi, a w konsekwencji prowadzi
do poprawienia obrazu siebie i uïwiadomienia sobie zdolnoïci
do czynienia dobra. Otrzymane dobro moČe sta° si¿ ĊródÙem
dzielenia si¿ nim z innymi.
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ZakoÚczenie
Osoby niedostosowane spoÙecznie, a w szczególnoïci osoby
mÙode, potrzebuj wiele uwagi i troski, by odnaleĊ° swoje wÙaïciwe miejsce w spoÙeczeÚstwie. Aby nie staÙy si¿ wyrzutkami spoÙecznymi, których naleČy izolowa° i dotkliwie kara°, instytucje resocjalizacji podejmuj wysiÙek ponownego przystosowania ich do
Čycia zgodnego z normami. Jest to zadanie niezwykle trudne, bo
wymaga zgody i uczestnictwa wychowanków, co nie zawsze jest
oczywiste. Proponowana metoda towarzyszenia, oparta na ignacjaÚskiej pedagogii, zwraca szczególn uwag¿ na koniecznoï° bliskiej relacji pomi¿dzy wychowawc a wychowankiem wynikajc
z zaleČnoïci autotelicznej. Wychowawca staje si¿ dla wychowanka
osob znaczc ze wzgl¿du na swoj osobowoï° i podejïcie peÙne
szacunku i miÙoïci. Taka postawa prowadzi do zaufania i poczucia
bezpieczeÚstwa i wyzwala w wychowanku potencjaÙ dobra i ch¿°
stawania si¿ lepszym czÙowiekiem, ksztaÙtowania swojej toČsamoïci indywidualnej i spoÙecznej opartej na ogólnie przyj¿tych zasadach wyznawanych przez spoÙeczeÚstwo.
Towarzyszenie nie jest gotowym programem czy systemem
resocjalizacji osób niedostosowanych spoÙecznie. Jest to raczej
postawa wychowawcy wyznajcego humanistyczne podejïcie
w procesie wychowania. Trzeba si¿ jej cigle uczy° i wciela°
w Čycie w konkretnych sytuacjach wychowawczych ze ïwiadomoïci, Če nie ma gotowych rozwizaÚ na wszystkie problemy
i nie wszystko zaleČy od nas.
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Schiavone P., Czy moČna Čy° bez uczu°? Duchowoï° ignacjaÚska,
Salwator, Kraków 2009.
Tyszkiewicz L., Kryminogeneza w uj¿ciu kryminologii humanistycznej, Wydawnictwo Ug, Katowice 1997.
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JEZUICKIE INSTYTUCJE OgWIATOWE
NA gWIECIE

ZaangaČowanie jezuitów w edukacj¿ u progu istnienia zakonu wizaÙo si¿ z odkryciem, Če swój najwaČniejszy cel, definiowany jako „pomaganie duszom”, najskuteczniej zrealizuj,
zapewniajc mÙodzieČy wyksztaÙcenie i wpajajc zasady Čycia
chrzeïcijaÚskiego. Std oprócz gÙoszenia kazaÚ, sÙuchania spowiedzi, udzielania rekolekcji i oddawania si¿ dzieÙom miÙosierdzia, priorytetow form apostolatu staÙo si¿ prowadzenie placówek oïwiatowych. Tak wi¿c w 1556 r., w roku ïmierci swego
zaÙoČyciela – ïw. Ignacego Loyoli, zakon prowadziÙ w ïwiecie
46 instytucji szkolnychȹ1. Po dwóch wiekach, w 1749 r., z 23 tys.
jezuitów 15 tys. zajmowaÙo si¿ nauczaniem w ok. 800 placówkach edukacyjnych ponad 200 tys. uczniów, tworzc jednolit,
sprawn, ponadnarodow sie° nauczania w czasach, gdy szkolnictwo paÚstwowe praktycznie nie istniaÙo. Mimo formalnej kasaty zakonu w 1773 r. jezuici kontynuowali prac¿ nauczycielsk
w granicach carskiej Rosji, na pruskim glsku i Pomorzu, a takČe
w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Po formalnym przywróceniu Towarzystwa Jezusowego w caÙym ïwiecie w 1814 r. kolejne
fundacje otwierano m.in. w Irlandii, Hiszpanii, Francji, Meksyku i Szwajcarii. Sto lat póĊniej, mimo okresowych delegalizacji
1

J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, s. 301-367.
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w róČnych paÚstwach, zakon prowadziÙ w 43 krajach ïwiata 234
szkoÙy ïrednie i wyČsze z 60 tys. uczniówȹ2. Natomiast w grudniu 2008 r. jezuici prowadzili w 70 krajach Ùcznie 950 instytucji
oïwiatowych trzech poziomów edukacyjnych, obejmujcych nauczaniem ponad 1,4 mln osóbȹ3.
W XX wieku stale rosnca liczba dzieÙ edukacyjnych, a takČe odmienne i podlegajce cigÙym przeksztaÙceniom warunki
spoÙeczno-polityczno-ekonomiczne, w jakich przychodziÙo im
funkcjonowa°, stawiaÙy przed Towarzystwem Jezusowym nowe,
cz¿sto nieoczekiwane wyzwania. Aby lepiej koordynowa° apostolat wychowawczy, a zarazem stworzy° przestrzeÚ refleksji i wymiany doïwiadczeÚ, przeÙoČony generalny Pedro Arrupe w roku
1967 powoÙaÙ do Čycia International Center for Jesuit Education, które
w 1999 r. oficjalnie zmieniÙo nazw¿ na Secretariat for Education of
the Society of Jesus. Zmiana podyktowana byÙa ch¿ci unifikacji nazewnictwa wyspecjalizowanych urz¿dów funkcjonujcych w ramach kurii generalnej zakonu. Jednym z waČniejszych osigni¿°
tej agendy byÙo koordynowanie i wypracowanie dwóch istotnych
dokumentów okreïlajcych misj¿, zadania oraz definiujcych toČsamoï° jezuickich placówek oïwiatowych: The Characteristics of Jesuit Education (Roma 1986) oraz Ignatian Pedagogy: a practical approach (Roma 1993)ȹ4. ChociaČ dokumenty te nigdy nie pretendowaÙy,
aby by° now Ratio studiorum, w sensie powszechnie obowizujcego programu nauczania dla szkolnictwa jezuickiego, to jako
wyraz wspólnej wizji ĊródeÙ, narz¿dzi i celów apostolatu wychowawczego inspirowanego charyzmatem ïw. Ignacego Loyoli staÙy
si¿ fundamentalnym punktem odniesienia dla instytucji oïwiatowych utoČsamiajcych si¿ z edukacyjn tradycj jezuitówȹ5.
2
J. Sauvé, G. Codina, J. Martínez de la Escalera, Educación, w: Diccionario
histórico de la Compañía de Jesús, red. Ch. O’Neill, J.M. Domínguez, t. 2, Roma-Madrid 2001, s. 1202.
3
Obliczenia wÙasne na podstawie statystyk zamieszczonych na stronie
http://www.sjweb.info/educations/stats.cfm (26.05.2009).
4
W polskim tÙumaczeniu BogusÙawa Steczka ukazaÙy si¿ jako: Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania (Kraków 1989) oraz Pedagogia ignacjaÚska –
podejïcie praktyczne (Warszawa 1994), a nast¿pnie w edycji zbiorczej pod tytuÙem Podstawy edukacji ignacjaÚskiej (Kraków 2006).
5
G. Codina, „Our Way of Proceeding” in Education: The Ratio Studiorum,
„Educatio SJ” 1999, nr 1, s. 16.
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W ramach swoich zadaÚ zwyczajnych Sekretariat do Spraw
Edukacji zbiera, opracowuje i publikuje informacje, prezentacje,
studia i analizy oraz dane statystyczne dotyczce róČnych form
jezuickiego apostolatu wychowawczego. Wspomniane materiaÙy s zamieszczane w urz¿dowym biuletynie zatytuÙowanym
„Educatio SJ” (do 1999 r. „Education SJ”). Ponadto od poÙowy
lat 80. XX w. co pi¿° lat publikowany jest rodzaj informatora
zawierajcego aktualny wykaz danych adresowych poszczególnych placówek szkolno-wychowawczych w ukÙadzie alfabetycznym wedÙug paÚstw. Pierwsze cztery wydania ukazywaÙy
si¿ w formie drukowanej pod róČnymi nazwami – A Directory
of Jesuit Educational Institutions, Jesuit Educational Institutions,
Educational Institutions Directory. Natomiast najnowszy katalog
z danymi na dzieÚ 10 marca 2009 r. jest dost¿pny juČ wyÙcznie
w wersji elektronicznej na stronach internetowych Sekretariatuȹ6.
Co istotne, wspomniane dyrektorium przyjmuje bardzo szerok
definicj¿ „jezuickoïci” instytucji edukacyjnej – nie decyduje o niej
ani rodzaj wi¿zi prawnej z zakonem, ani struktury zarzdzania
czy prawa wÙasnoïci, lecz podzielanie tej samej ignacjaÚskiej inspiracji, nawizywanie do wspólnego dziedzictwa pedagogicznego i oddanie misji apostolskiej Towarzystwa Jezusowegoȹ7.
Oczywiïcie charakterystycznym wyróČnikiem jezuickich instytucji oïwiatowych moČe by° ich nazwa wÙasna, najcz¿ïciej zwizana z patronatem ïwi¿tego. Jak obliczono w 1993 r., najwi¿cej
jezuickich szkóÙ ïrednich nosiÙo imi¿ ïw. Franciszka Ksawerego (88), ïw. Ignacego Loyoli (71) i ïw. Alojzego Gonzagi (24),
ale jednak blisko poÙowa szkóÙ posiadaÙa juČ mniej jednoznacznych patronów: ïw. Józefa (41), Matk¿ BoČ (23), Serce BoČe (10),
ïw. Ludwika (8), ïw. MichaÙa (7) i ïw. PawÙa (7), Chrystusa Króla (6) i gwi¿t Rodzin¿ (5)ȹ8.
Interesujcym przykÙadem, w jaki sposób powstaj dziï nowe
„szkoÙy jezuickie”, jest porozumienie zawarte 7 IV 2008 r. pomi¿dzy Prowincj Portugalsk zakonu a grup „Alves Ribeiro”
o wzajemnej wspóÙpracy w celu powoÙania nowej szkoÙy ïredniej
6

http://www.sjweb.info/education/directory.cfm (26.05.2009).
G. Codina, Introduction, w: Educational Institutions Directory 1998, Roma
1998, s. 9.
8
Excerpts and tidbits, „Education SJ” 1993, nr 3, s. 8.
7
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inspirowanej pedagogik ignacjaÚsk. WÙaïcicielem nowego kolegium b¿dzie grupa „Alves Ribeiro”, a zaangaČowanie Towarzystwa b¿dzie si¿ ogranicza° do pomocy w wypracowaniu projektu pedagogicznego nowej instytucji, w wyborze oraz formacji
cigÙej nauczycieli i wychowawców oraz w planowaniu pracy
pastoralnej wspomagajcej duchowy i ogólnoludzki rozwój uczniów. W miar¿ moČliwoïci ProwincjaÙ zobowizuje si¿ takČe do
wyznaczenia kierownika duchowego lub kapelana szkoÙyȹ9.
Na podstawie publikowanych przez Sekretariat statystyk
zestawiÙem w poniČszej tabeli dane dotyczce liczby jezuickich
placówek szkolnych z ostatniego dziesi¿ciolecia, z podziaÙem na
trzy etapy ksztaÙcenia formalnego. Ze wzgl¿du na niejednolity
charakter informacji zawartych w ĊródÙach jako osobn kategori¿ musiaÙem wyÙczy° szkolnictwo techniczne i zawodowe obejmujce Ùcznie stopieÚ ïredni i wyČszy.
Tabela 1. Liczba szkóÙ jezuickich w ïwiecie

SzkoÙy wyČsze
SzkoÙy ïrednie
SzkoÙy podstawowe
SzkoÙy techniczne i zawodowe
Razem

1998
177
403
83
38
701

2003
202
427
115
69
813

2005
202
444
123
79
848

2006
207
472
165
78
922

2007
227
461
182
69
939

2008
231
462
187
70
950

Jak wynika z zestawienia, liczba jezuickich szkóÙ w ïwiecie
stale i systematycznie wzrasta. W cigu dziesi¿ciu lat zwi¿kszyÙa
si¿ o 249 placówek. Co ciekawe, najwi¿cej, bo 104, przybyÙo szkóÙ
podstawowych, zaï odpowiednio 54 i 59 szkóÙ wyČszych i ïrednich. Równoczeïnie szkolnictwo ïrednie, b¿dce od pocztku
tradycyjnym polem dziaÙania zakonu, zdecydowanie dominuje liczb instytucji nad pozostaÙymi szczeblami. Jedynie szkoÙy
techniczne i zawodowe po pocztkowym wzroïcie o ponad 50%
odnotowaÙy nieznaczny spadek iloïciowy.

9

SJ Eur News (news@jesuits-europe.org). Jesutis in Europe: News Bulletin
#137 – June 2009. E-mail to Bieï, Andrzej PaweÙ (abies@jezuici.pl). 31.05.2009.
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Szkolnictwo wyČsze
Najliczniejsz grup¿ jezuickich instytucji szczebla wyČszego
stanowi uczelnie majce prawa nadawania stopni i tytuÙów naukowych na wielu kierunkach, a nazywane uniwersytetami bdĊ
kolegiami. ChociaČ w roku 1998 byÙo ich 78, a pi¿° lat póĊniej juČ
86, to zawsze stanowiÙy blisko 39% jezuickiego szkolnictwa wyČszegoȹ10. Uniwersytety s z reguÙy duČymi instytucjami autonomicznymi, oferujcymi moČliwoï° zdobywania stopni akademickich z róČnych dziedzin nauki. O ile w Stanach Zjednoczonych
nazwy University i College s w zasadzie toČsame, to w innych
regionach ïwiata okreïlenie College oznacza zwykle instytucj¿
mniejsz, skoncentrowan na naukach humanistycznychȹ11.
Najwi¿cej jezuickich uniwersytetów dziaÙa w USA – 28; nast¿pnie w Meksyku – 7, na Filipinach – 5, w Japonii – 4, w Brazylii – 3, po 2 w Hiszpanii, Peru i Wenezueli, po 1 w Argentynie,
Belgii, Chile, Ekwadorze, Kolumbii, Korei, Salwadorze, Gwatemali, Indonezji, we WÙoszech, Libanie, Nikaragui i Urugwaju.
W krajach, których system edukacyjny wywodzi si¿ z tradycji brytyjskiej, jezuici prowadz tzw. University College. S one
szkoÙami oferujcymi szeroki program studiów, ale z ograniczon autonomi wewn¿trzn. Pozostaj ïciïle zwizane z uniwersytetami paÚstwowymi lub prywatnymi, speÙniajcymi wobec kolegiów liczne funkcje kontrolne – musz zaaprobowa°
program studiów, statuty oraz nadawane stopnie akademickie.
Na przykÙad zaÙoČony w 1896 r. Campion Hall w Oxfordzie jest
cz¿ïci Uniwersytetu Oksfordzkiego, zaï pochodzcy z 1971 r.
Heythrop College zaleČy od Uniwersytetu LondyÚskiego. W Indiach dziaÙa w sumie 27 podobnych instytucji, po 2 w Kanadzie
i Zimbabwe, po 1 zaï w Nepalu i na Tajwanie.
KsztaÙcenie filozoficzno-teologiczne byÙo naturalnym zwieÚczeniem edukacji humanistycznej w tradycyjnym modelu szkolnictwa jezuickiego, a zarazem istotnym etapem przygotowania
10
Obliczenia wÙasne na podstawie danych zamieszczonych w „Educatio SJ”
2003, nr 9, s. 9.
11
J. Kochanowicz, Nauczanie ksi¿Čy jezuitów – wspóÙczesne zaÙoČenia i ich realizacja, w: Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistoï° edukacyjna, red. W. Korzeniowska, Kraków 2002, s. 58.
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do przyj¿cia ïwi¿ceÚ kapÙaÚskich i owocnego zaangaČowania
apostolskiego w Koïciele. Z tworzonych gÙównie na wÙasne potrzeby centrów studiów filozoficzno-teologicznych stopniowo
wyrastaÙy w dwudziestym wieku w peÙni uformowane instytucje akademickie. AČ 19 z 34 stanowi dziï samodzielne szkoÙy
wyČsze, umoČliwiajce odbycie studiów zarówno jezuitom, jak
i wszystkim innym zainteresowanym ich ofert edukacyjn.
ZaleČnie od lokalnych tradycji i uwarunkowaÚ uczelnie te nosz róČne nazwy. W San Miguel (Argentyna), w Belo Horizonte
(Brazylia), w Zagrzebiu (Chorwacja), w Grenadzie (Hiszpania),
w Kinszasie (Kongo), w Neapolu i Cagliari (WÙochy) uČywa si¿
nazwy Fakultet. Za to w AbidČanie (WybrzeČe Koïci SÙoniowej), Asunción (Paragwaj), Brukseli (Belgia), Moskwie (Rosja),
Rzymie (WÙochy), Santo Domingo (Dominikana) czy Szkodrze
(Albania) przyj¿to okreïlenie Instytut. Uczelnie w Monachium
i we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) nazywaj si¿ szkoÙami
wyČszymi (Hochschule), zaï w DČakarcie (Indonezja) funkcjonuje szkoÙa filozofii (School of Philosophy). W ParyČu od roku
1974 dziaÙa Centrum Sèvres, powstaÙe z poÙczenia jezuickich
Fakultetów – Teologicznego z Lyonu-Fourvière i Filozoficznego
z Chantillyȹ12. Nazwy Centrum uČywa równieČ wyjtkowa szkoÙa wyČsza ksztaÙcca katechetów w Brukseli od roku 1946 – Mi¿dzynarodowe Centrum Studiów nad Formacj Religijn (Centre
International d’Etudes de la Formation Religieuse „Lumen Vitae”)ȹ13.
Obok wymienionych wyČej w peÙni samodzielnych uczelni,
trzy Fakultety – w Innsbrucku (Austria), Bradze (Portugalia)
i BratysÙawie (SÙowacja) – stanowi integraln cz¿ï° lokalnych
uniwersytetów jako ich WydziaÙy Teologiczne, natomiast kolejnych szeï° posiada róČne formy afiliacji. Na przykÙad powstaÙe
w latach 30. XX w. Regis College w Toronto (Kanada) pod koniec
lat 50. przeksztaÙciÙo si¿ w wydziaÙ teologiczny Saint Mary’s University w Halifax, aby po upÙywie dekady stworzy° wraz z szeïcioma innymi chrzeïcijaÚskimi wyČszymi szkoÙami teologicznymi ekumeniczn Toronto School of Theology, która z kolei pod
12

http://www.centresevres.com/XHTML/presentation_historique.html
(28.05.2009).
13
http://www.lumenvitae.be/ (2.06.2009).
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koniec lat 70. podpisaÙa, odnawiane co kilka lat, porozumienie
z University of Toronto, uzyskujc tym samym status kolegium
sfederowanegoȹ14. Pocztki Miltown Institute w Dublinie (Irlandia) si¿gaj lat 80. XIX w. W 1968 r. jezuickie fakultety filozofii i teologii poÙczyÙy si¿ z oïrodkami ksztaÙcenia kilku innych
zgromadzeÚ zakonnych, tworzc uczelni¿ w jej obecnym ksztaÙcie, która ponadto od 2005 r. otrzymaÙa status kolegium uznanego (Recognised College) Irlandzkiego Uniwersytetu Narodowego
(National University of Ireland)ȹ15. Podobnie zaÙoČony w 1984 r. dla
kleryków jezuickich Hekima College w Nairobi (Kenia) po dekadzie dziaÙalnoïci staÙ si¿ kolegium skÙadowym (Constituent College) Katolickiego Uniwersytetu WschodnioafrykaÚskiego (Catholic University of Eastern Africa)ȹ16, zaï istniejcy od 1994 r. Arrupe
College w Harare (Zimbabwe) juČ po dwóch latach otrzymaÙ status kolegium uniwersyteckiego (University College) stowarzyszonego z Uniwersytetem Zimbabwe (University of Zimbabwe) ȹ17.
TakČe w USA ma miejsce proces konsolidacji dwóch pozostaÙych
jeszcze samodzielnych, wyČszych szkóÙ teologicznych z jezuickimi uniwersytetami. I tak Weston Jesuit School of Theology, której
pocztki si¿gaj roku 1922, w czerwcu 2008 r. staÙa si¿ cz¿ïci renomowanego, jezuickiego uniwersytetu Boston College w stanie
Massachusettsȹ18, a zapocztkowana w 1934 r. Jesuit School of Theology at Berkeley od pierwszego lipca 2009 r. wejdzie w struktury
innego, jezuickiego uniwersytetu – kalifornijskiego Santa Clara
Universityȹ19. W Polsce jezuicki oïrodek ksztaÙcenia teologicznego od roku 1988 wspóÙtworzy Papieski WydziaÙ Teologiczny
w Warszawie jako jego Sekcja ïw. Andrzeja Boboli „Bobolanum”,
natomiast studium filozofii w Krakowie daÙo pocztek instytucji, która od roku 2000 funkcjonuje jako dwuwydziaÙowa WyČsza SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. Dla dopeÙnienia obrazu naleČy wymieni° jeszcze dwie jezuickie wyČsze
14

http://www.regiscollege.ca/regis/history (26.05.2009).
http://www.milltown-institute.ie/history.html (1.06.2009).
16
http://www.hekimacollege.org/ (28.05.2009).
17
http://www.arrupe.co.zw/ (26.05.2009).
18
http://www.bc.edu/schools/stm/about/history.html (6.06.2009).
19
http://www.scu.edu/news/releases/release.cfm?action=viewpost&c=
82245 (6.06.2009).
15
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szkoÙy teologiczne w Ranchi (Indie) i Chartumie (Sudan), które
posiadaj status WyČszego Seminarium Duchownego (Major Seminary), a wi¿c instytucji przygotowujcej wyÙcznie kandydatów do kapÙaÚstwa.
PrzeksztaÙcenia, rozwój strukturalny lub konsolidacje dotychczasowych jezuickich instytucji oïwiatowych o profilu teologiczno-filozoficznym nie wyczerpuj aktywnoïci zakonu na
tym polu. W odpowiedzi na rodzce si¿ potrzeby lokalnych KoïcioÙów i spoÙecznoïci powstaj takČe zupeÙnie nowe inicjatywy.
Na przykÙad w Uppsali (Szwecja) w roku 2001 otwarto Instytut
Studiów Katolickich im. kard. Newmana (Newmaninstitutet), oferujcy wszystkim zainteresowanym moČliwoï° odbycia studiów
z zakresu teologii, filozofii i kultury (literatura, muzyka, sztuki
plastyczne i architektura). Równoczeïnie Instytut odpowiada za
formacj¿ filozoficzno-teologiczn kandydatów do kapÙaÚstwa
z diecezji sztokholmskiej. ChociaČ program studiów nie uzyskaÙ
jeszcze aprobaty wÙadz paÚstwowych, to nowa instytucja jest na
dobrej drodze, aby sta° si¿ istotnym elementem Čycia akademickiego i debaty naukowej w Skandynawiiȹ20.
Potrzeb¿ uzupeÙnienia tradycyjnie humanistycznego modelu ksztaÙcenia w szkoÙach jezuickich o dziedziny specjalistyczne
z zakresu np. nauk medycznych, technicznych, przemysÙowych
lub ekonomicznych dostrzeČono pod koniec XIX w. W odpowiedzi na rodzce si¿ potrzeby edukacyjne spoÙeczeÚstw i cz¿sto
z inspiracji dawnych wychowanków, jezuici otwierali nowe instytucje oïwiatowe. W ten sposób powstaÙa np. w 1898 r. wyČsza
szkoÙa techniczno-przemysÙowa w Lille (Francja) nazwana Katolickim Instytutem Sztuki i RzemiosÙ (Institut Catholique d’Arts
et Métiers – ICAM). W Hiszpanii podobn uczelni¿ pod nazw
Katolicki Instytut Sztuk i PrzemysÙów (Instituto Católico de Artes
e Industrias – ICAI) otwarto w roku 1908. Z laboratorium chemicznego przy jezuickim kolegium ïw. Ignacego w Sarriá pod
Barcelon powstaÙ samodzielny Instytut Chemiczny (Institut
Químic de Sarriá – IQS)ȹ21.
20

http://www.newman.se/Index.htm (28.05.2009).
A.P. Bieï, Apostolat intelektualny „nowego Towarzystwa”, w: Intelektualny
wymiar misji KoïcioÙa, red. W. Kubik, Kraków 2002, s. 104.
21
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Obecnie ICAM ksztaÙci inČynierów w Lille, Nantes i Tuluzie, a we wspóÙpracy z jezuitami polskimi w ramach Fundacji
Edukacji Technicznej realizuje w Gliwicach roczny program
ksztaÙcenia studentów, Ùczcy teori¿ z dÙugoterminowymi kilkumiesi¿cznymi praktykami w zakÙadach pracy (tzw. Silesianum
Professional), a takČe uruchamia pi¿cioletnie studia dzienne dla
absolwentów szkóÙ ïrednich (tzw. ICAM Mi¿dzynarodowe Studia
Techniczne)ȹ22. Madrycka ICAI od 1978 r. z powodzeniem funkcjonuje w strukturach Papieskiego Uniwersytetu Comillasȹ23, zaï
barceloÚski IQS od 1991 r. jest czÙonkiem-zaÙoČycielem kataloÚskiego Uniwersytetu Ramona Llullaȹ24.
W sumie Towarzystwo Jezusowe odpowiada dzisiaj za 64
uczelnie specjalistyczne i zawodowe w 16 krajach ïwiataȹ25. S
wïród nich m.in. wyČsze szkoÙy nauczycielskie – 9 w Indiach, po
1 w Hiszpanii i Zambii. Na przykÙad zambijski Charles Lwanga
College of Education w Monze rekrutuje corocznie setk¿ osób na
trzyletnie studia dla nauczycieli szkóÙ podstawowychȹ26. Wïród
jezuickich uczelni specjalistycznych s takČe wyČsze szkoÙy rolnicze: we Francji (Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan pod
Tuluz), w Hiszpanii (Instituto Social Agrario – Escuela Superior
Técnica Empresarial Agrícola w Kordowie, Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola w Valladolid), w Kongo (Institut Supérieur Agro-Vétérinaire w Kinszasie) czy na Madagaskarze (Ecole
Professionnelle Supérieure Agricole w Antananarivo). KsztaÙceniem
kadr dla rolnictwa zajmuje si¿ przynajmniej 5 (Centre for Natural Resources, Crop Protection Research Center, Entomology Research
Institute, Laboratory of Applied Biology, The Center for Biodiversity and Biotechnology) z ogólnej liczby 11 jezuickich instytutów
naukowo-badawczych funkcjonujcych w Indiach. 16 z omawianych 64 instytucji oïwiatowych stanowi wyČsze szkoÙy
zarzdzania, administracji i przedsi¿biorczoïci – 11 w Indiach
22

http://www.icam.edu.pl/ (1.06. 2009).
http://www.upcomillas.es/ (28.05.2009).
24
http://www.iqs.url.es/ (6.06.2009).
25
Obliczenia wÙasne na podstawie analizy danych z Educational Institutions
Directory, Rome 2009, s. 206, http://www.sjweb.info/documents/education/
INSTITUTIONS.pdf (26.05.2009).
26
Charles Lwanga College of Education. Student Guide 2008, [b.m.], s. 4
23

300

Aћёџѧђї PюѤђҝ BіђҲ

i po 1 w Brazylii, na Filipinach, w Hiszpanii, w Kamerunie i na
WybrzeČu Koïci SÙoniowej. Programy studiów ekonomicznych,
informatyka, marketing i zarzdzanie cz¿sto pojawiaj si¿ takČe
w ofercie wyČszych szkóÙ inČynierskich, których jest w sumie 14.
Oprócz wspomnianych wyČej instytucji hiszpaÚskich i francuskich, naleČy wymieni° jeszcze algierskie Centre d’initiation à des
Activités en Recherche Appliquée, Centro de Estudios Superiores Técnico Empresariales w Santander (Hiszpania), belgijski Institut Gramme (od roku 1996 WydziaÙ Haute Ecole Mosane d’Enseignement
Supérieur)ȹ27, brazylijskie Faculdade São Luis i Centro Universitário
da FEI, wenezuelski Instituto Universitario Jesús Obrero, libaÚski
Institut Technique Notre-Dame de la Consolata, malgaski Collège
Saint François-Xavier: Institut Technique Supérieur czy zaÙoČony
w 2005 r. Xavier Institute of Engineering afiliowany do Uniwersytetu w Bombaju.
Wyjtkowy charakter maj dwie inne indyjskie instytucje
oïwiatowe – Loyola Community College i St. Joseph Community College – naleČce do liczcej 213 kolegiów federacji dziaÙajcej w 19
indyjskich stanach. Kolegia te, zapewniajc wyČsz edukacj¿
techniczn osobom pokrzywdzonym przez los i ekonomicznie
upoïledzonym, Čyjcym na granicy n¿dzy w miastach lub wioskach, daj tym samym szans¿ na realn popraw¿ ich sytuacji
ekonomicznej. PoniewaČ kolegia funkcjonuj w ïcisÙej wspóÙpracy z lokaln spoÙecznoïci i przemysÙem, pomagaj swoim studentom w zdobyciu odpowiednich kompetencji zawodowych
prowadzcych do zdobycia dobrze pÙatnej pracyȹ28.
Funkcje specjalistycznych instytucji oïwiatowych speÙniaj
równieČ maÙe oïrodki naukowo-badawcze. Na przykÙad w Bombaju przy kolegium ïw. Franciszka Ksawerego od roku 1926
dziaÙa centrum badaÚ historyczno-archeologicznych nad kultur Indii (Heras Institute of Indian History and Culture). Instytut,
dysponujc wÙasn bibliotek i muzeum, obok prac badawczych
prowadzi równieČ liczne programy dydaktyczneȹ29. Natomiast
27

http://www.helmo.be/gramme/presentation/historique.php (26.05.2009).
X. Alphonse, E. Valeau, Indian Community College System: Democratic
Response to Globalization, w: Community College Models. Globalization and Higher
Education Reform, red. R. Latiner Raby, E.J. Valeau, Berlin 2009, s. 79-89.
29
http://www.xaviers.edu/heras.htm (14.06.2009).
28
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w Barcelonie od ponad 30 lat dziaÙa pierwszy w Europie Instytut
Bioetyki (Institut Borja de Bioètica) prowadzcy studia interdyscyplinarne w zakresie nauk medycznych i etyki, od roku 2000
w strukturach Uniwersytetu Ramona Llullaȹ30. Ponadto programy specjalistycznych studiów pomaturalnych uruchamiane s
przy niektórych szkoÙach ïrednich – np. w Belize w ramach St.
John’s College albo na Madagaskarze w Collège Saint Michel. Jeszcze inny charakter ma Lycée Privé Ste-Geneviève w Wersalu, która jest instytucj specyficzn dla francuskiego systemu oïwiaty,
prowadzc kursy przygotowawcze dla uczniów zamierzajcych
ubiega° si¿ o przyj¿cie do prestiČowych paÚstwowych uczelni
tzw. grande écoleȹ31.
Do jezuickich instytucji oïwiatowych szczebla wyČszego zaliczanych jest równieČ 21 oïrodków okreïlanych w krajach angloj¿zycznych jako University residence, a b¿dcych rodzajem
akademików, które równolegle z opiek duszpastersk oferuj
takČe tutorat, kursy uzupeÙniajce i specjalistyczne oraz programy pomagajce rozwija° osobist karier¿ zawodow. Informator
o jezuickich placówkach edukacyjnych wymienia po 1 oïrodku
w Hong Kongu (Chiny) i w Melbourne (Australia), po 2 w Innsbrucku (Austria) i Harare (Zimbabwe), a we WÙoszech obok
4 rzymskich Collegio pontificio, uwzgl¿dnia jeszcze Collegio universitario w Wenecji i Centro universitario w Palermo. 6 placówek
hiszpaÚskich w Madrycie, Valladolid i Santiago de Compostela
nosi nazw¿ Colegio Mayor, zaï 3 oïrodki francuskie, przeznaczone gÙównie dla studentów medycyny, to Centre Laennec w ParyČu, Centre Culturel Médical Augustin Fabre w Marsylii, Maison des
Étudiants Catholiques w Lyonie.
Ostatni grup instytucji zwizanych z wyČszym wyksztaÙceniem s oïrodki i centra oferujce szkolenia podyplomowe, seminaria i kursy formacyjne z zakresu pedagogiki ignacjaÚskiej.
Ich oferta skierowana jest zarówno do nauczycieli szkóÙ ïrednich
i podstawowych, jaki i wychowanków oraz rodziców uczniów
ucz¿szczajcych do szkóÙ jezuickich. S to m.in. paryskie Centrum Studiów Pedagogicznych (Centre d’Études Pédagogiques),
30
31

http://www.ibbioetica.org/es/ (6.06.2009).
http://www.bginette.com/ (11.06.2009).
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rzymskie Centrum Formacji Edukacyjnej Jezuitów WÙoskich
(Centro di Formazione per l’Attività Educativa dei Gesuiti d’Italia)
oraz gdyÚskie Centrum KsztaÙcenia Liderów i Wychowawców
im. Pedro Arrupe.

Szkolnictwo ïrednie, podstawowe (elementarne)
i wychowanie przedszkolne
UksztaÙtowany w XVI wieku i skodyfikowany w Ratio Studiorum (1599) model jezuickiej instytucji oïwiatowej zakÙadaÙ dwa
szczeble ksztaÙcenia – klasy wyČsze (teologia i filozofia) oraz klasy
niČsze (gramatyka, retoryka i poetyka). Instytucje z klasami wyČszymi istniaÙy tylko w wi¿kszych oïrodkach miejskich lub tam,
gdzie hojnemu fundatorowi na tym zaleČaÙo. Wi¿kszoï° kolegiów
realizowaÙa program klas niČszych, który byÙ odpowiednikiem
dzisiejszego ksztaÙcenia na poziomie ïrednim. W XIX i XX wieku, wraz ze zmianami spoÙeczno-kulturowymi, szkoÙy jezuickie
stopniowo rozszerzaÙy zakres ksztaÙcenia równieČ na wczeïniejsze etapy: podstawowy, a nawet przedszkolny. DziaÙo si¿ tak najcz¿ïciej na proïb¿ lokalnych ïrodowisk zadowolonych z efektów
ksztaÙcenia na poziomie ïrednim lub teČ wizaÙo si¿ z koniecznoïci prowadzenia katolickich szkóÙ przyparafialnych. Obecne zróČnicowanie wynika takČe z bogactwa strukturalnego systemów
edukacyjnych, w jakie szkoÙy jezuickie musz si¿ wpisa° w poszczególnych paÚstwach ïwiata. Szczególnie widoczne jest ono
w odniesieniu do poziomu ïredniego – np. wzajemne relacje mi¿dzy stopniem pierwszym i drugim (w polskich realiach mi¿dzy
gimnazjum a liceum), róČne typy instytucji ksztaÙcenia ogólnego
lub zawodowego, ale takČe róČny czas trwania i zakres ksztaÙcenia obowizkowego (compulsory education) czy wreszcie miejsce
ksztaÙcenia policealnego w danym systemie edukacyjnym. Majc
na uwadze wspomnian róČnorodnoï°, na podstawie informacji
zawartych w najnowszym dyrektorium Sekretariatu, uzupeÙnionych o dane odnalezione w Internecie, zestawiÙem liczb¿ jezuickich szkóÙ zaleČnie od oferowanego przez nie poziomu ksztaÙcenia. Wyniki obliczeÚ zostaÙy zebrane w poniČszej tabeli (tabela 2).
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Tabela 2 – Liczba instytucji oïwiatowych wedÙug realizowanego poziomu
ksztaÙcenia w 2009 r. z uwzgl¿dnieniem liczby krajów
Poziom ksztaÙcenia:
ïredni (I i II stopnia)
ïredni i podstawowy
ïredni, podstawowy i przedszkolny
podstawowy
podstawowy i przedszkolny
Przedszkolny

Liczba instytucji
339
69
101
128
23
8

Liczba krajów
49
14
23
14
7
3

Jak wynika z zestawienia, tradycyjnie najwi¿cej jezuickich
placówek oïwiatowych realizuje programy ksztaÙcenia wyÙcznie na poziomie ïrednim. Dodajmy, Če jedn z najmÙodszych instytucji w tym sektorze jest zaÙoČona w 2008 r. szkoÙa w Decinie
w Czechachȹ32. Kategoria ta uwzgl¿dnia równieČ 48 indyjskich
Higher Secondery Schools zaliczanych do szkóÙ policealnych. Na
drugim miejscu pod wzgl¿dem iloï° instytucji s szkoÙy realizujce wyÙcznie program edukacji elementarnej – w Indiach jest
ich aČ 80, a w USA 10. Na trzecim miejscu znalazÙy si¿ zakÙady realizujce model peÙnej formacji od wychowania przedszkolnego
po matur¿, przy czym najwi¿cej jest ich w krajach hiszpaÚskoj¿zycznych – Hiszpania 15, Argentyna, Chile i Peru po 11, Kolumbia 10. Najmniej placówek zajmuje si¿ wyÙcznie wychowaniem
przedszkolnym – 4 na Tajwanie, a po 2 w Libanie i Japonii.
Wi¿kszoï° omawianych instytucji jest obecnie koedukacyjna, cho° nadal funkcjonuj pojedyncze szkoÙy wyÙcznie dla
chÙopców, np. w Irlandii. W Indiach i w Zambii Towarzystwo
Jezusowe prowadzi Ùcznie 5 maÙych seminariów duchownych,
czyli zakÙadów szkolno-wychowawczych, w których wyksztaÙcenie ïrednie zdobywaj kandydaci do kapÙaÚstwa. Zaledwie 25
oïrodków w 13 krajach to szkoÙy z internatem – najwi¿cej, bo 7,
we Francji. NajmÙodsz koedukacyjn szkoÙ ïredni jest zaÙoČone w 2005 r. przez niemieckiego jezuit¿ Waltera Happela Loyola-Gymasium w Prizren (Kosowo) na 750 osób, z internatami dla
350 chÙopców i dziewcztȹ33. Nietypow szkoÙ z internatem jest
32

http://www.nativity.cz/ (14.06.2009).
Asociation „Loyla-Gymnasium”. Vjetari/Jahrbuch 2008/2009, Prizren 2008,
s. 114.
33
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Nazaret w Alicante (Hiszpania). W latach 70. XX w. liczyÙa ona
190 chÙopców w wieku od lat 5 do 17 lat, którymi opiekowaÙo si¿
4 wychowawców. Obecnie dziewcz¿ta i chÙopcy od 6 do 23 lat,
którzy z róČnych racji – rodzinnych i/lub socjalnych – nie mog
przebywa° w swoim naturalnym ïrodowisku, kontynuuj nauk¿
w Colegio Nazaret, majc do dyspozycji sie° szeïciu ognisk-rezydencji z 40-osobowym personelem w trzech dzielnicach Alicanteȹ34. Inne przykÙady szkóÙ dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, trudnoïciami emocjonalnymi czy zaburzeniami
zachowania, to zaÙoČona w 1958 r. przez irlandzkich jezuitów St.
Declan’s School w Dublinieȹ35 albo istniejca od 1999 r. St. Charles Lwanga Learning Centre w Harare (Zimbabwe)ȹ36. Natomiast
ksztaÙceniem dzieci niepeÙnosprawnych od 1970 r. zajmuje si¿
Shishu Bikas Kendra w Nepaluȹ37.
Niekiedy w ramach duČych instytucji edukacyjnych, b¿dcych cz¿sto zespoÙami autonomicznych szkóÙ, mog dziaÙa° równieČ szkoÙy artystyczne lub techniczne. Na przykÙad w ramach
portugalskiego Colégio das Caldinhas obok przedszkola, szkoÙy
podstawowej i ïredniej funkcjonuje szkoÙa muzyczna Conservatório de Música, szkoÙa techniczno-artystyczna Escola Profissional Artística – ARTAVE ksztaÙcca wykonawców w zakresie
instrumentów d¿tych i smyczkowych oraz Escola Profissional –
OFICINA dedykowana informatyce i multimediomȹ38. Obok 13
szkóÙ lub oddziaÙów ksztaÙcenia techniczno-zawodowego w ramach wi¿kszych instytucji oïwiatowych w Ekwadorze, Francji,
Hiszpanii i Portugalii, zakon prowadzi jeszcze 54 samodzielne
szkoÙy techniczne szczebla ïredniego w 17 krajach ïwiata; najwi¿cej w Indiach, gdzie jest ich 22.
Towarzystwo Jezusowe odpowiada równieČ za 8 szkóÙ wieczorowych w 5 krajach. Na przykÙad Colegio Nocturno 20 de Abril
w Guayaquil (Ekwador) zostaÙo otwarte w latach 50. XX w. równolegle z Colegio San Francisco Javier, z myïl o mÙodzieČy robotniczej
34

http://www.nazaretalicante.es/centro_vida.htm (6.06.2009).
http://www.stdeclans.ie/ (9.06.2009).
36
Educational Institutions Directory, Rome 2009, s. 203, http://www.sjweb.
info/documents/education/INSTITUTIONS.pdf (26.05.2009).
37
http://www.np.emb-japan.go.jp/ann/170807.html (14.06.2009).
38
http://www.colegiodascaldinhas.pt/ (15.06.2009).
35
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i pracujcej, która ze wzgl¿du na znikome ïrodki materialne nie
miaÙaby szans podj° nauki w szkole ïredniej. Aktualnie dwóch
jezuitów i 14 nauczycieli ïwieckich prowadzi w niej zaj¿cia dla
150 uczniówȹ39. Natomiast edukacja dorosÙych na poziomie podstawowym i ïrednim jest gÙównym celem takich jezuickich instytucji, jak np. Centro Estudios del Nivel Secundario Para Adultos,
No. 451 w San Miguel (Argentyna) albo Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima w Miraflores (Peru). Dla peÙnego
obrazu warto zaznaczy°, Če oprócz tworzenia instytucji specjalistycznych, programy edukacji wieczorowej i edukacji dorosÙych
s, w zaleČnoïci od potrzeb, uruchamiane równieČ w juČ istniejcych szkoÙach ogólnoksztaÙccych. Na przykÙad w kursach wieczorowych w Kolegium ïw. Ignacego w Rio de Janeiro w roku
2002 wzi¿Ùo udziaÙ 1406 uczniów w wieku od 19 do 26 lat, którzy
nie mieli szans ucz¿szcza° do szkoÙy w dzieciÚstwieȹ40.
Osobn kategori instytucji oïwiatowej wyróČnionej w dyrektorium Sekretariatu s tzw. sieci szkóÙ (educational networks)
powstajce w róČnych cz¿ïciach ïwiata jako odpowiedĊ zakonu
na potrzeby edukacyjne grup spoÙecznych poddanych procesom
uboČenia, marginalizacji czy wykluczania. Pocztki najwi¿kszej
z sieci byÙy bardziej niČ skromne. W marcu 1955 r. o. José Vélaz
wraz z grup mÙodych, ïwieckich wspóÙpracowników otworzyÙ
na przedmieïciach Caracas (Wenezuela) dla setki chÙopców siedzcych na nieuprztni¿tej jeszcze podÙodze w ïwieČo wybudowanym domu pierwsz szkoÙ¿ Fe e Alegía (Wiara i Radoï°).
W roku 1993 w 12 krajach Ameryki RaciÚskiej byÙo juČ 581 szkóÙ,
oïrodków edukacji na odlegÙoï°, a takČe nieformalnych lub nieoficjalnych centrów oïwiatowych; w 5 lat póĊniej w 13 krajach
dziaÙaÙo 1743 oïrodków zwizanych z ruchem edukacji ludowej
Wiara i Radoï°ȹ41. W Indiach dziaÙa obecnie 6 niezaleČnych sieci edukacyjnych, m.in. Dalit Centre of St. John de Britto, liczca
52 placówki ksztaÙcenia podstawowego dla tzw. niedotykalnych, a wi¿c grupy o najniČszym statusie spoÙecznym, Čyjcej na
39

http://www.jesuitas.ec/main.php?pg=donde/provincias.php?id=Guayas
(17.06. 2009).
40
Birthday in Brazil, „Educatio SJ”2002, nr 7, s. 6-7.
41
Fe y Alegría, „Education SJ” 1994, nr 4, s. 4; J. Orbegozo, „Fe e Alegría” a movement for integral popular education, „Educatio SJ” 1999, nr 2, s. 2-8.
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marginesie systemu kastowegoȹ42, Gananamata Seva Sadan z 4 szkoÙami ïrednimi i 11 podstawowymi dla tubylczej ludnoïci stanowicej obecnie mniejszoï° etniczn w dystrykcie Talasari, a takČe
liczca 6 szkóÙ ïrednich De Nobili Branch Schools dla mieszkaÚców
ubogich rejonów stanu Biharȹ43. W Hiszpanii powierzona Towarzystwu Jezusowemu Fundación Escuelas Profesionales Sagrada Familia (SAFA) prowadzi Ùcznie 27 oddziaÙów ksztaÙcenia techniczno-zawodowegoȹ44. W USA dziaÙaj dwie sieci szkolne: Cristo Rey
z 7 (na ogóln liczb¿ 22) placówkami i Nativity z 16 (na ogóln
liczb¿ 60) oïrodkami prowadzonymi przez jezuitów; obie adresowane do rodzin wielkomiejskich o niskich dochodach, przede
wszystkim latynoskich lub afroamerykaÚskich, których nie sta°
na posyÙanie dzieci do dobrych, katolickich gimnazjówȹ45.
Dynamik¿ wzrostu instytucji oïwiatowych dziaÙajcych
w sieciach edukacyjnych w ostatnim pi¿cioleciu w poÙczeniu
z liczb wychowanków i paÚstw obj¿tych sieciami dokumentuj
statystyki publikowane przez Sekretariat ds. Wychowania. Na
ich podstawie opracowana zostaÙa poniČsza tabela (tabela 3).
Tabela 3 – Liczba instytucji, uczniów i paÚstw w sieciach edukacyjnych w latach 2003-2008.
Rok
2003
2005
2006
2007
2008
42

Liczba oïrodków
1121
2603
2808
2949
2947

Liczba uczniów
763 284
1 144 864
1 226 052
1 493 731
1 516 166

Liczba krajów
19
19
19
20
20

Educational Institutions Directory, Rome 2009, s. 125, http://www.sjweb.
info/documents/education/INSTITUTIONS.pdf (26.05.2009).
43
J.J. Prabhu, Gnanmata Sadan Society Schools an historical outlie of schools run
by Talasari Mission, „Educatio SJ” 1999, nr 2, s. 10-14; K. Verunkal, De Nobili
schools system and lay collaboration, dz. cyt., s. 15-17.
44
Educational Institutions Directory, Rome 2009, s. 55, http://www.sjweb.info/
documents/education/INSTITUTIONS.pdf (26.05.2009).
45
G.R. Kearney, More the a dream: the Cristo Rey story. How one school’s vision is
changing the world, Chicago 2008, s. 388; G.M. Anderson, Small middle schools on the
rise, „America” 1999, nr 4447, s. 16-18. Szerzej na temat modelu instytucji naleČcej
do sieci Nativity na przykÙadzie szkoÙy w Baltimore, por. J. Kochanowicz, Saint Ignatius Loyola Academy: an Urban Middle school in the Jesuit tradition, „Rocznik Sekcji
Pedagogiki Religijnej WSFP „Ignatianum” w Krakowie”, 2000, s. 221-238.
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Na podstawie Tabeli 3 moČemy zauwaČy°, Če jakkolwiek
w ostatnim pi¿cioleciu sieci edukacyjne rozszerzyÙy si¿ tylko na
jedno paÚstwo, to systematycznie wzrasta liczba osób korzystajcych z tej formy ksztaÙcenia instytucjonalnego. Najwi¿kszy
przyrost uczniów (o ponad 267 tys.) odnotowano w roku 2007,
w którym takČe o jeden wzrosÙa liczba krajów, zaï najmniejszy
(ok. 20 tys.) juČ w roku nast¿pnym. Równoczeïnie pocztkowo
wysoka dynamika wzrostu samych instytucji (o ok. 60% w skali
roku) osÙabÙa i w roku 2008 sieci odnotowaÙy pierwszy spadek
o 2 placówki.
WaČn pomoc w edukacji dzieci, mÙodzieČy i dorosÙych zapewniaj równieČ instytucje specjalizujce si¿ w ksztaÙceniu na
odlegÙoï° z wykorzystaniem radia i Internetu. Do najwi¿kszych
i najstarszych naleČy Fundación Canaria Radio ECCA, która od
1965 r. prowadzi edukacj¿ dorosÙych w zakresie szkoÙy ïredniej.
Oprócz Hiszpanii, Mauretanii i Wysp Zielonego Przyldka system nauczania wypracowany przez Radio ECCA zostaÙ wprowadzony w 15 krajach latynoamerykaÚskichȹ46. W roku 1971 ruszyÙa szkoÙa radiowa Escuelas Radiofónicas Santa María w La Vega
(Dominikana) oferujca dzisiaj 8 póÙrocznych kursów ksztaÙcenia podstawowego oraz 4 dziewi¿ciomiesi¿czne kursy z zakresu szkoÙy ïredniej dla dorosÙychȹ47. DziaÙajcy w Gwatemali od
1979 r. Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica za poïrednictwem programu radiowego „El Maestro en Casa” (Nauczyciel w domu) prowadzi bardzo szerok dziaÙalnoï° oïwiatow
obejmujc zarówno dzieci i mÙodzieČ, jak i dorosÙych. Oprócz
kursów na poziomie alfabetyzacji, ksztaÙcenia pocztkowego,
podstawowego i ïredniego, oferuje kursy doksztaÙcajce dla
pracujcych nauczycieli nauczania pocztkowego, a takČe dwuj¿zyczne kursy w zakresie nauczania pocztkowego dla grup etnicznych Q’eqchi’ i Kaqchikel z plemienia Mayaȹ48. By° moČe niedÙugo w podobn, ogólnokrajow instytucj¿ oïwiatow rozwinie
si¿ lokalna szkoÙa radiowa w parafii Chikuni w Zambii. Uruchomione przez jezuickich misjonarzy radio nadaje codziennie
46

http://www.radioecca.org/conozca/index.html (15.06.2009).
http://www.rsantamaria.com/escuelas.html (11.06.2009).
48
http://www.iger.edu.gt/ (14.06.2009).
47
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dwugodzinny program szkolny dla 1 200 uczniów rozsianych
w 21 stacjach misyjnychȹ49.
Podobnie jak szkoÙa radiowa w Chikuni, ogólnym statystykom i rejestrom w dyrektoriach Sekretariatu wymyka si¿ szereg innych, lokalnych inicjatyw, przybierajcych z czasem coraz bardziej instytucjonalne ramy. Z polskiego podwórka warto
wymieni° cho°by akcj¿ obozów wakacyjnych organizowanych
od 1980 r. z myïl o formacji religijnej dla sierot naturalnych
i spoÙecznych z paÚstwowych domów dziecka. WyrosÙe z akcji
krakowskie „DzieÙo Pomocy Dzieciom” prowadzi obecnie dwie
placówki opiekuÚczo-wychowawcze i oïrodek adopcyjnyȹ50. Od
ponad °wier°wiecza Jezuicka SÙuČba UchodĊcom (Jesuit Refugee Service – JRS) wspóÙorganizuje szkoÙy podstawowe i ïrednie w obozach dla uchodĊców. W 2004 r. w 20 krajach ïwiata
ucz¿szczaÙo do nich ok. 150 tys. dzieci. Oprócz szkóÙ, przedszkoli i ČÙobków JRS odpowiada za organizacj¿ kursów czytania
i pisania dla dorosÙych, kursów j¿zykowych, kursów z zakresu
oïwiaty zdrowotnej, technicznych i nauczycielskich. Obok klasycznych modeli szkóÙ stacjonarnych w obozach dla uchodĊców
wykorzystywane s takČe formy edukacji korespondencyjnej.
Na przykÙad zaÙoČona przez JRS w Malawi pod koniec lat 80. instytucja Ensino Secundário Especial Moçambicana powstaÙa z myïl
o ksztaÙceniu przyszÙych nauczycieli nauczania pocztkowego
wïród uchodĊców z Mozambiku. W 1994 r. posiadaÙa ponad 500
studentów, 8 centrów z dwoma lub trzema tutorami w kaČdym,
zapewniaÙa podr¿czniki i pomoce metodyczne dla tutorów, testy
i ich weryfikacj¿ȹ51.
KoÚczc ten schematyczny i z koniecznoïci skrótowy przegld wspóÙczesnych instytucji oïwiatowych zwizanych z charyzmatem wychowawczym jezuitów, zdaj¿ sobie spraw¿, Če nie
wyczerpuje on bogactwa wszystkich form i struktur, w jakich
jest realizowany. Jednak niezaleČnie od spoÙeczno-politycznych
49

Radio school in Zambia, „Educatio SJ” 2005, nr 13, s. 9.
mica – kraina uïmiechem malowana, red. M. Jakubczyk, J. dÙo, B. Steczek, Kraków 2008, s. 227. Por. takČe http://www.dpd.pl/ (25.06.2009).
51
M. Raper, The Mozambique Open Learning Unit, „Education SJ” 1994, nr 1,
s. 11-12; The educational apostolate among refugees, „Educatio SJ” 2004, nr 12, s. 4;
Horizons of learning. 25 years of JRS education, Rome 2005, s. 140.
50
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ograniczeÚ, ekonomicznych uwarunkowaÚ i lokalnych tradycji, a takČe odwaČnych i twórczych odpowiedzi na wyzwania
wspóÙczesnego ïwiata, które wspólnie s czynnikami wpÙywajcymi na zróČnicowanie tych instytucji, wspólny pozostaje ich
ignacjaÚski ideaÙ – „pomaganie duszom” rozumiane jako wychowywanie „ludzi dla innych”.
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DZIEJE FUNDACJI KOLEGIÓW JEZUICKICH
W RZECZYPOSPOLITEJ W UJ9CIU JAKUBA
SZAFARZYSSKIEGO

Pierwsze pokolenie jezuitów dziaÙajcych na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów posiada w swoich szeregach wiele interesujcych i zasÙuČonych dla kultury narodowej postaci. Obok
np. Piotra Skargi, Jakuba Wujka czy Marcina Laterny, spotykamy jezuitów mniej znanych, którzy nie zawsze znaleĊli miejsce na kartach
sÙowników i encyklopedii, a ich Čyciorysy nie doczekaÙy si¿ szerszego opracowania. Do takich nie w peÙni upami¿tnionych jezuitów
pierwszego pokolenia dziaÙajcych na ziemiach Rzeczypospolitej,
i to w sposób typowy dla ówczesnych jezuitów, bo na wielu polach,
moČna zaliczy° równieČ Jakuba SzafarzyÚskiego (1552-1601), profesora w kolegiach, kaznodziej¿, jednego z cenzorów Biblii Jakuba
Wujka, tÙumacza oraz autora jednego z pierwszych opisów dziejów
fundacji kolegiów jezuickich w Rzeczypospolitej.
Jakub SzafarzyÚski (Szafranius, Sapharnius, Safarnius,
SzafraÚski) urodziÙ si¿ w 1552 rokuȹ1 w Kcyni (niem. Exin)2,
1
W zwizku z dat urodzenia SzafarzyÚskiego pojawiaj si¿ w niektórych
publikacjach oczywiste bÙ¿dy. Alegambe i Sotwel, a za nimi MecherzyÚski,
podaj rok 1574 (w tym roku SzafarzyÚski wstpiÙ do jezuitów). P. Alegambe,
Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu. Post excusum 1608 Catalogum R. P. Petri Ribadeneira... nunc novo apparatu librorum ad annum 1642... adornata..., Antverpiae
1643, s. 213; N. Sotwel, Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, Romae 1676, s. 389;
K. MecherzyÚski, Historya wymowy kaznodziejskiej w Polsce, Kraków 1864, s. 451.
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miejscowoïciȹ2malowniczo poÙoČonej w Wielkopolsce na wysokim wzgórzu morenowym (136 m n.p.m.), górujcym nad okolic, u stóp którego pÙynie rzeczka zwana dziï Kcynk (lewy dopÙyw Noteci). Z przekazów historycznych wiadomo, Če juČ na
przeÙomie XI/XII wieku istniaÙ tu gródek. W 1088 roku ksiČ¿
WÙadysÙaw Herman (1042 lub 1044-1102) ufundowaÙ w Kcyni
koïcióÙ pod wezwaniem ïw. Idziego, jednego z grona czternastu
wspomoČycieli. PrzeÙomow dat w historii miasta byÙ rok 1262,
kiedy to ksiČ¿ kaliski BolesÙaw PoboČny (1221-1279) dokonaÙ
lokacji Kcyni na prawie magdeburskim, co daÙo miastu awans
do grona nielicznych miast Wielkopolski. W XV wieku miasto
posiadaÙo zamek i mury obronne. Najwi¿kszy rozwój miasta datuje si¿ na XVI-XVII wiek, wówczas Kcynia byÙa stolic powiatu
kcyÚskiego w województwie kaliskimȹ3.
Przy przyj¿ciu do jezuitów w lipcu 1574 roku, SzafarzyÚski
zostaÙ poddany egzaminowi, podczas którego wyznaÙ, Če przyszedÙ na ïwiat w maÙČeÚstwie zawartym sakramentalnie oraz
Če nie miaÙ brata ani siostry, zaï jego matka Jadwiga ČyÙa z haftowania i miaÙa dobr sytuacj¿ materialnȹ4. Z dokumentu tego
2
Badania naukowe na temat wyjaïnienia nazwy miejscowoïci „Kcynia” nie
daÙy jak dotd jednoznacznej odpowiedzi na to zagadnienie. Por. S. Rospond,
SÙownik etymologiczny miast i gmin PRL, WrocÙaw-Warszawa-Kraków-GdaÚsk-RódĊ 1984, s. 139; Nazwy miejscowe Polski. Historia – pochodzenie – zmiany, red.
K. Rymut, t. 4, Kraków 2001, s. 63-64; Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda,
t. 8, Warszawa 1900, s. 223. W niektórych publikacjach poïwi¿conych SzafarzyÚskiemu wyst¿puj znieksztaÙcone lub bÙ¿dne nazwy jego miejscowoïci
rodzinnej, np. Kuna, Kunów (miasteczko w Radomskiem) lub nawet Kowno.
P. Alegambe, Bibliotheca scriptorum..., s. 213; N. Sotwel, Bibliotheca Scriptorum...,
s. 389; K. MecherzyÚski, Historya wymowy kaznodziejskiej..., s. 451; F.M. SobieszczaÚski, SzafarzyÚski Jakub, w: Encyklopedyja powszechna, t. 24, Warszawa 1867,
s. 527; SzafarzyÚski Jakub, w: Encyklopedja koïcielna ks. M. Nowodworskiego,
t. 27, Warszawa 1904, s. 455; Podr¿czna encyklopedia koïcielna, t. 37/38, Warszawa
1913, s. 349; A. Backer, C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus,
t. 7, Bruxelles-Paris 1896, k. 1740.
3
M. Gumowski, S. Truchim, A. Wojtkowski, Historja powiatu ČniÚskiego, PoznaÚ 1928, s. 38.
4
„Vocatus Jacobus Safarnius annos natus 22. Patria est Kcynia in Polonia
maiore. Natus ex legittimo matrimonio est [...]. Patrem non habet superstem,
Mater vero vivit nomine Hedvigis, vivit ex arte pingendi. Non cernitur penuria rerum temporalium, habetque necessaria ad honestae vitae sustentationem.
[...] Nullum fratrem nec sororem habet”. Universitetsbiblioteket Uppsala H-167
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wynika, iČ przeprowadzajcy z nim rozmow¿ jezuita stwierdziÙ,
nie ma przeszkód, które uniemoČliwiaÙyby przyj¿cie SzafarzyÚskiego do zakonu oraz Če kandydatowi podoba si¿ Instytut
zakonu i jego celȹ5. Kandydat zÙoČyÙ zapewnienie, Če poddaje
siebie i swoje pragnienia decyzjom przeÙoČonych zakonnych.
PotwierdziÙ, Če jest osob bezČenn i nikomu nie zÙoČyÙ obietnicy
maÙČeÚstwa, nie ma dÙugu do spÙacenia ani innych zobowizaÚ
publicznych, nosi natomiast w sobie pragnienie Čycia i ïmierci
w zakonieȹ6. StwierdziÙ, Če nie nauczyÙ si¿ Čadnego rzemiosÙaȹ7.
Przy pytaniach dotyczcych stanu zdrowia podaÙ, Če ma pewne niedomaganie w lewej stopie, które juČ dwukrotnie si¿ odnawiaÙoȹ8. Zgodnie z reguÙ Towarzystwa Jezusowego i stosownie do zarzdzenia przeÙoČonego zakonnego, wyraziÙ gotowoï°
rozdania swoich dóbr biednym po ukoÚczeniu pierwszego roku
nowicjatuȹ9.
Zanim SzafarzyÚski zÙoČyÙ wÙasnor¿czny podpis pod egzaminem, prowadzcy z nim rozmow¿ jezuita zanotowaÙ, Če kandydat zÙoČyÙ 24 lipca 1574 roku wyznanie wiary. Uwaga ta nie jest
bez znaczenia, zwaČywszy, Če podczas nauki SzafarzyÚski korzystaÙ z podr¿czników napisanych przez autorów protestanckich,
a ponadto Kcynia i jej okolice byÙy terenem dziaÙalnoïci róČnych
grup innowierców, z którymi SzafarzyÚski zapewne si¿ zetknÙ,
chociaČ, jak zaznaczyÙ w egzaminie, nie wyznawaÙ jakichkolwiek
opinii sprzecznych z nauk KoïcioÙa katolickiego. PodkreïliÙ

f. 122 (Examina novitiorum ad novitiatum Braunsbergensem 1569-1575) (dalej cytuj¿ jako: BUpps H-167 f. 122).
5
„Nullum habet impedimentum essentiale. [...] Placuit illi institutum Societatis et finis eius, cum reliquis ad eos continet in 1º capite”. TamČe, f. 122.
6
„Subiicit se et iudicium suum iudicio Superioris. [...] Non adeat verba ad
matrimonium obligantia, nullum habet filium. Non habet aes alienum neque
civiles obligationes. [...] Habet animum deliberatum vivendi et morendi in Societate”, tamČe, f. 122.
7
„Nullum didicit artem mechanicam”, tamČe, f. 122.
8
„Habuit morbum in pede l[a]evo, qui iam bis rinovabatur”, tamČe, f. 122.
9
„Omnia mihi placuerunt et promitto me distributurum bona mea quandocumque post elapsum annum probationis praescripserit superior meus legittimus. Distribuam vero pauperibus iuxta praeceptum Societatis, vel Institutum quod continetur initio quanti cap. Examinis”, tamČe, f. 122.
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takČe, Če Čaden z jego przodków nie zostaÙ zganiony ani ukarany
z powodu bÙ¿dów przeciwko religii chrzeïcijaÚskiejȹ10.
Pierwsze nauki pobieraÙ SzafarzyÚski w miejscowoïci rodzinnejȹ11. Informacja ta pozwala wyrazi° przypuszczenie, Če ucz¿szczaÙ do szkoÙy parafialnej, prowadzonej przez miejscowego ksi¿dza. SzczegóÙ ten jest o tyle waČny, Če w niektórych publikacjach
nie mówi si¿ nic o tej szkole, natomiast gdzie indziej podaje si¿
rok 1608 jako pocztek powstania szkoÙy w Kcyniȹ12.
Z Kcyni SzafarzyÚski przeniósÙ si¿ do pobliskiego nina i tu
studiowaÙ nauki humanistyczne. W porównaniu z Kcyni, nin
posiadaÙ wi¿ksze znaczenie. JuČ w pierwszej poÙowie XII wieku
stanowiÙ wÙasnoï° arcybiskupów gnieĊnieÚskich i miaÙ koïcióÙ
pod wezwaniem ïw. Floriana. Od 1338 roku swój klasztor mieli
w ninie dominikanie. Za zgod kapituÙy w 1519 roku arcybiskup
Jan Raski wcieliÙ probostwo ČniÚskie do sufragani gnieĊnieÚskiej.
Inkorporacja ta zostaÙa nast¿pnie zatwierdzona przez papieČa
Leona X. Wiadomo, Če przy koïciele pod wezwaniem ïw. Floriana
istniaÙa szkoÙa, która za czasów arcybiskupa Jana Raskiego mieïciÙa si¿ na probostwie. W ninie urodziÙ si¿ i pobieraÙ wst¿pne
nauki Erazm Gliczner (1535-1603), pierwszy pisarz pedagogiczny
w j¿zyku polskim i zarazem przywódca luteran wielkopolskichȹ13.
Ze wspomnianego wyČej egzaminu wynika, Če w ninie SzafarzyÚski uczyÙ si¿ gramatyki j¿zyka ÙaciÚskiego z podr¿cznika najbliČszego wspóÙpracownika Marcina Lutra, Filipa Melanchtonaȹ14,
10

„[...] nullus ex eius progenitoribus notatus neque damnatus fuit ob errores contra Religionem christianam. Nullas opiniones habuit, nec habet ab Ecclesia diversas, et si contigat habere, subiciet iudicium suum iudicio Superioris.
[...] Fecit professionem fidei 24 Julii anno 1574”, tamČe, f. 122.
11
„Studuit in patria ubi prima fundamenta iecit grammaticae”, tamČe, f. 122.
12
Strona internetowa Kcyni <http://www.kcynia.pl>.
13
W 1571 r. za burmistrzostwa Jana Rogowskiego w ninie miasto zakupiÙo
dom, celem umieszczenia w nim szkoÙy. Jakie byÙy dalsze losy szkoÙy, nie wiadomo. M. Gumowski, S. Truchim, A. Wojtkowski, Historja powiatu ČniÚskiego,
s. 130-138; A. Dubowski, Zabytkowe koïcioÙy Wielkopolski, PoznaÚ 1956, s. 286-288;
H. Barycz, Gliczner Erazm, w: Polski SÙownik Biograficzny, 8 (1959-1960), s. 50-53;
A. Danysz, Studja z dziejów wychowania w Polsce, Kraków 1921, s. 66-68.
14
Gramatyka ÙaciÚska Filipa Melanchtona (1497-1560), zwanego „Praeceptor Germaniae” (Nauczyciel Niemiec), naleČaÙa w poÙowie XVI w. do najbardziej popularnych podr¿czników i byÙa szeroko uČywana w Polsce (GdaÚsk,
glsk, PoznaÚ – szkoÙa katedralna, Trzemeszno, Wilno – szkoÙa gw. Jana,
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dialektyki Jana Despauteraȹ15, a nast¿pnie przerabiaÙ m.in. Bucolica Wergiliuszaȹ16, muzyk¿ MikoÙaja Listeniuszaȹ17 oraz list ïw.
PawÙa do Tytusaȹ18.
Ostatnim etapem edukacji SzafarzyÚskiego przed wstpieniem do jezuitów byÙa szkoÙa katedralna w Poznaniu, która
w poÙowie XVI wieku, po utworzeniu przez Jana LubraÚskiego,
biskupa poznaÚskiego, Kolegium LubraÚskiego, staÙa si¿ szkoÙ elementarnȹ19. W szkole tej SzafarzyÚski zgÙ¿biaÙ dialektyk¿
Caesariusaȹ20, Epistulae ad Familiares Cyceronaȹ21, Heroidy Owidiuszaȹ22, dzieÙa Jana Spangaȹ23 oraz komputȹ24. Na koniec wyznaÙ,
Če w naukach tych zrobiÙ ïrednie post¿py, natomiast w j¿zyku

Zambrów, mudĊ). B. NatoÚski, Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrrefomacji, w: Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce, Kraków 1994, s. 55.
15
Despauter Joannes (ok. 1480-1520), humanista holenderski, autor Rudimenta in tres partes divisa (Parisiis 1512).
16
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) (70-19 przed n. Chr.), wybitny poeta
rzymski. Jego mÙodzieÚcze Bukoliki (Eclogae lub Bucolica) to zbiór idylli wzorowanych na Sielankach greckiego poety Teokryta (310-250 przed n. Chr.), dostosowanych do realiów Italii.
17
Chodzi tu o kompozytora niemieckiego Nicolausa Listeniusa (ok. 1510-?),
autora Rudimenta Musicae Planae (Wittenberg 1533).
18
„Postmodum ninae, ubi audivit authores: Philippi Melanchtoni grammaticam, Joannis Despauter dialecticam, et profectus est ad Virgilii Bucolica,
Nicolai Listenii musicam, Pauli epistolam ad Titum etc.” BUpps H-167 f. 122.
19
J. Rukaszewicz, Obraz Historyczno-Statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 2, PoznaÚ 1838, s. 8-10.
20
Mowa o dziele Johannesa Caesariusa (1468-1550), humanisty niemieckiego, autora podr¿czników do gramatyki i retoryki.
21
Cyceron (Marcus Tullus Cicero) (106-43 przed n. Chr.), wybitny mówca
rzymski, popularyzator filozofii greckiej, polityk.
22
Heroidy czyli Listy (Heroides albo Epistulae) Owidiusza (43 przed n. Chr.-17
po n. Chr.), liryka rzymskiego, to zbiór fikcyjnych wierszowanych listów
bohaterek sÙawnych mitów do bohaterów tychČe mitów (np. Penelopy do
Odyseusza).
23
Chodzi tu o Johann(es)a Spangenberga (1484-1550), pedagoga, teologa
i reformatora protestanckiego, autora m.in. Quaestiones Musicae in usum Scholae
Northusianem per Ioannem Spang Collectae (1544).
24
Komput, w koïcielnej chronologii dane konieczne do ustalenia za pomoc kalendarza lunisolarnego (kalendarz paschalny) daty Wielkanocy i zaleČnych od niej terminów ïwit ruchomych.
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ÙaciÚskim mówiÙ biegleȹ25. ZaznaczyÙ, Če w czasie nauki nie przyjÙ Čadnych ïwi¿ceÚ kapÙaÚskich i nie zÙoČyÙ teČ Čadnego ïlubuȹ26.
Warto zauwaČy°, Če niektóre dzieÙa autorów klasycznych, z których SzafarzyÚski korzystaÙ podczas nauki w ninie i Poznaniu,
naleČaÙy do jezuickiego kanonu lektury staroČytnych autorówȹ27.
W czasie egzaminu SzafarzyÚski podaÙ, Če od najmÙodszych
lat miaÙ skÙonnoï° do rzeczy duchowych, miaÙ zwyczaj modli°
si¿ kl¿czc oraz uczestniczyÙ w Mszach ïw. i kazaniachȹ28. Podczas nauki w Poznaniu spotkaÙ si¿ z jezuitami, którzy uj¿li go
poboČnoïci, przykÙadnym Čyciem oraz gorcym pragnieniem
spraw BoČych i zbawienia bliĊnich. Tym niemniej, jak wyznaÙ
w odr¿cznie napisanej autobiografii, braÙ wówczas pod uwag¿
Čycie zakonne nie tylko w Towarzystwie Jezusowym, lecz takČe w zakonie dominikaÚskim i franciszkaÚskimȹ29. Ostatecznie
decydujce znaczenie o porzuceniu marnoïci ïwiata i wyborze Towarzystwa Jezusowego miaÙo spotkanie z pewnym jezuit, który nast¿pnie przedstawiÙ treï° tej rozmowy Jakubowi
Wujkowiȹ30, peÙnicemu wówczas obowizki rektora kolegium
25
„Demum Posnaniae in schola cathedrali, ubi audivit Caesarii dialecticam.
Ciceronis Epistulae Familiares. Ovidii epistolas Heroidum, Joannis Spang. Computum. Profecit in iis mediocriter. Latine loquitur expedite”. BUpps H-167 f. 122.
26
„Nullum ordinem ecclesiasticum percepit, neque votum ullum habet”,
tamČe, f. 122.
27
L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 2003, s. 24-26.
28
„Propensus erat ad spiritualia in tenera aetate, postea usque ad hoc tempus orabat flexis genibus, et variis secutus locis et tyro exigentiam libenter interfuit, sacris divinis officiis et concionibus”, BUpps H-167 f. 122.
29
„Tunc enim mundi huius vanitatis quasi pertaeduit illum et cum tam DEO
Opt[imo] Max[imo] pro peccatis satisfacere, quam viam et aditum ad peccandum sibi ipsi praecludere, ac simul totum se Divinae illius Maiestati vellet consecrare, Divorum Dominici et Francisci familias, ac Societatis Jesu institutum
considerandum, et diligentius perpendendum suscepit, cui ex tribus religioni
nomen daret, volens constituere. Placuit vero inter reliquas nostra Societas, maxime ob piam conversationem et ardens in res Divinas et proximorum salutem
studium eorum, qui in illa vivunt. Crescebat in dies salutare illud desiderium”,
Vocatio Iacobii Sapharnii, w: Unicus universae Societatis Iesu vocationum liber autobiographicus Poloniae Provinciae proprius (1574-1580), cura J. Warszawski editus,
Romae 1966, s. 226 (dalej cytuj¿ jako: Vocationum Liber).
30
Wujek (Wgrovitius) Jakub (1541-1597), rektor w Poznaniu w latach 1571-1578.
Tu wydaÙ Postille mniejszej cz¿ï° pierwsza (1579-1580) i O Koïciele Pana Chrystusowym
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poznaÚskiego, znanym kaznodziej, a przy tym, podobnie jak
on, Wielkopolaninem. Dnia 20 maja 1574 roku rektor poznaÚski
przyjÙ SzafarzyÚskiego do zakonu jezuitówȹ31.
WaČnym polem dziaÙalnoïci jezuitów poznaÚskich, które nie
mogÙo ujï° uwadze SzafarzyÚskiego i widoczne jest w jego póĊniejszej pracy w zakonie, byÙa energicznie prowadzona dziaÙalnoï° kontrreformacyjna. Dzi¿ki niej jezuici nawrócili na wiar¿
katolick wielu innowierców, zarówno Polaków, jak i Niemców.
Ponadto podejmowali inne typowe dla Towarzystwa Jezusowego posÙugi, jak troska o goïci i chorych, odprowadzanie skazanych na ïmier° na miejsce kaĊni oraz jednanie innowierców
z KoïcioÙemȹ32.
Do Towarzystwa Jezusowego SzafarzyÚski wstpiÙ w wieku 22
lat, 29 lipca 1574 roku, w Braniewieȹ33 i tu odprawiÙ dwuletni nowicjat pod kierunkiem magistra nowicjatu, Anglika Adama Brocusaȹ34. Po ukoÚczeniu nowicjatu uzupeÙniÙ swoje wyksztaÙcenie
(1580). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac.
L. GrzebieÚ przy wspóÙpracy zespoÙu jezuitów, Kraków 1996, s. 765.
31
„Quod deinceps, cum per quendam ex nostris P. Rectori Posnaniensi exposuisset, inventus in pio proposito plane constans et immobilis, Braunsbergam missus est ad probationem”, Vocatio Iacobii Sapharnii, w: Vocationum Liber,
s. 226. „Decrevit saculum relinquere et consilia Christi Domini sequi, in Paschate elapso, neque remissit unquam de proposito suo. A iuventute quidem
fuit propensus ad religionem ad nostram vero Societatem a Paschate proxime
elapso motus ad eo pietate et bonis exemplis nostrorum, a nullo ex nostris persuasus”, BUpps H-167 f. 122. „Acceptus est in Societatem Posnaniae 1574, die
Ascensionis Domini”, Catalogus primus 1584, Archivum Romanum Societatis
Iesu Pol. 6 f. 26r. (dalej cytuj¿ jako: ARSI); Catalogus primus 1599, ARSI Pol. 7-I
f. 267r.
32
„Ex haereticis ad fidem catholicam convertuntur sane non pauci, tam ex
Polonis, quam ex Germanis, quorum catalogum vel numerum potius in annuis
asscribemus. Reliqua etiam ministeria Societatis, ut cura hospitalium et infirmorum, deductio ad locum supplicii, conciliationes dissidentium et id genus,
minime negliguntur”, J. Wujek do generaÙa E. Mercuriana, PoznaÚ, 24 III 1574,
w: Korespondencya ksi¿dza Jakóba Wujka z lat 1569-1596, podÙug autografów wydaÙ i objaïniÙ ks. J. SygaÚski, PoznaÚ 1917, s. 45.
33
„Ingressus est anno [15]74 mense Julio”, Catalogus primus 1587, ARSI Pol.
6 f. 19r. Wydaje si¿, Če do Braniewa SzafarzyÚski przybyÙ w pierwszej poÙowie
lipca.
34
Brocus (Anglus) Adam (ok. 1542-1605), do Polski przybyÙ w 1567 r.
W Braniewie wiceregens Seminarium Diecezjalnego (1568-1569) i konwiktu
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humanistyczne w Seminarium Pedagogicznym w Wilnie. Nast¿pnie byÙ nauczycielem w klasach gramatyki, syntaksy i poetyki w kolegiach jezuickich w PuÙtusku, Wilnie i Braniewie. W latach 1580-1583 odbyÙ studia filozoficzne w Akademii WileÚskiej,
a po ich ukoÚczeniu otrzymaÙ ïwi¿cenia kapÙaÚskie w okresie
Wielkiego Postu 1583 rokuȹ35 w Poznaniu i tu przez 2 lata wykÙadaÙ retoryk¿ oraz gÙosiÙ kazania, którym ch¿tnie przysÙuchiwaÙa
si¿ szlachta róČnowiercza. Ta gorliwie prowadzona dziaÙalnoï°
przyniosÙa mu sÙaw¿ znakomitego kaznodzieiȹ36. Akceptowany
przez wszystkich i cieszcy si¿ duČym autorytetem, byÙ poïrednikiem w Ùagodzeniu ostrych konfliktów wïród mieszczanȹ37.
Nast¿pnie SzafarzyÚski studiowaÙ przez cztery lata teologi¿
na Akademii WileÚskiej (1585-1589). PóĊniej sam sprecyzowaÙ
we wÙasnor¿cznie napisanym katalogu jezuitów zamieszkujcych Kolegium Lubelskiego, Če w rzeczywistoïci z tych czterech
lat teologii na skutek choroby serca, jakiej nabawiÙ si¿ z powodu
zimnego wiatru podczas gÙoszenia kazania, przerobiÙ jedynie
dwaȹ38.
(1570-1571), prefekt szkóÙ (1568-1571) oraz mistrz nowicjatu (1574-1577). Kierownik duchowy i rekolekcjonista, Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 68.
35
Catalogus primus 1584, ARSI Pol. 6 f. 26r; Catalogus primus 1599, ARSI Pol.
7-I f. 267r.
36
Bez wtpienia SzafarzyÚski naleČaÙ do „dobrych kaznodziejów”, którzy
„kazaÚ drukowanych nie zostawili”. Do takich kaznodziejów Józef Pelczar zaliczyÙ obok SzafarzyÚskiego jezuitów: Szymona Nikowskiego (KochaÚskiego)
(ok. 1551-1591), Jana Wuchalskiego (Leopolita) (ok. 1546-1608), Adriana RadzimiÚskiego (1557-1615), Marcina Raszcza (1551-1615), Marcina gmigleckiego
(1563-1618), Jana Lesiewskiego (Lesiowskiego) (1561-1633), Jana Wielewickiego (ok. 1566-1639) i MikoÙaja R¿czyckiego (1574-1653), J. Pelczar, Zarys dziejów
kaznodziejstwa w Koïciele katolickim, cz. 2, Kraków 1896, s. 164.
37
„W ostatnich dniach lipca [1584 roku] przybyÙ do Poznania o. Jakub Szafarnius. ZgromadziÙo si¿ wiele innowierczej szlachty, by go posÙucha°. [...]
Ojciec ten ÙagodziÙ wïród mieszczan ostre konflikty, jako Če byÙ akceptowany
przez wszystkich i cieszyÙ si¿ wielkim autorytetem wïród obcych”, Kronika Jezuitów poznaÚskich (mÙodsza) 1570-1653, t. 1, oprac. L. GrzebieÚ, J. WiesioÙowski,
PoznaÚ 2004, s. 75.
38
„[...] in theologia audienda, quatriennium fere insumpsit, sed duos annos posteriores ob quamdam pectoris affectionem, quam in quadam concione ex frigido vento contraxerat, interrupit”, Catalogus primus 1597, Pol. 7-I f.
222r; Catalogus primus 1590, Pol. 7-II f. 127v. Natomiast dziesi¿° lat wczeïniej,
podczas egzaminu z 1574 r., SzafarzyÚski stwierdziÙ, Če studia, które podejmie
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Doïwiadczenie pedagogiczne oraz duČa znajomoï° j¿zyków
klasycznych byÙy argumentami, które skÙoniÙy w 1586 roku przeÙoČonych zakonnych do powoÙania SzafarzyÚskiego oraz Adama Almaniusaȹ39 i Kaspra Morarisaȹ40, zwizanych prac dydaktyczn z Akademi WileÚsk, jako specjalistów z zakresu nauk
humanistycznych, w skÙad komisji wileÚskiej, której celem byÙo
wydanie opinii o projekcie Ratio studiorum z 1585 roku. Rezultatem obrad komisji, które toczyÙy si¿ w paĊdzierniku, listopadzie
i grudniu 1586 oraz w styczniu nast¿pnego roku, byÙy przesÙane
do Rzymu uwagi Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego
na temat Ratio studiorumȹ41.
Po ukoÚczeniu studiów w Wilnie w 1589 roku SzafarzyÚski
peÙniÙ obowizki kaznodziei w koïcioÙach jezuickich w Krakowie, najpierw w koïciele ïw. Barbary, a póĊniej w koïciele ïw.
Szczepana. W tym czasie przetÙumaczyÙ pi¿kn polszczyzn
i wydaÙ w drukarni Jakuba Siebeneichera Čywot ïw. Ignacego
Loyoli, napisany przez P. Ribadeneir¿: ywota Ignacego Loiole Societatis Iesu przodka i fundatora [...] pi¿ciory ksi¿gi (Kraków 1593).
Jan Wielewicki podaje (za nim inni), Če SzafarzyÚski jest autorem pomniejszych dzieÙ ascetycznych, ale ich nie przytacza.
Zdaniem Wielewickiego SzafarzyÚski rozpoczÙ tÙumaczenie

w zakonie, nie przynios uszczerbku dla zdrowia ciaÙa i Če ma wystarczajce siÙy fizyczne i duchowe do pracy w Towarzystwie. „Non existimat studia
detrimentum attulisse sanitati corporis, sentit vires tum corporales tum spirituales ad ferendos labores [in] Societate”, BUpps H-167 f. 122. Z kolei z katalogu zakonnego z 1587 r. wynika, Če SzafarzyÚski cieszyÙ si¿ ogólnie dobrym
zdrowiem, za wyjtkiem uszczerbku wzroku: „Vires habet satis bonas excepta debilitatem visus”, Catalogus primus 1587, ARSI Pol. 6 f. 19r. W katalogach
z póĊniejszych lat mowa jest o sÙabym stanie zdrowia SzafarzyÚskiego.
39
Almanius (Alemannius) (ok. 1553-1589), profesor retoryki w PuÙtusku,
Braniewie i Poznaniu, Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 7.
40
Moraris Kasper (1556-1606), m.in. rektor w Kaliszu (1593-1599) oraz prokurator prowincji (1602-1603), tamČe, s. 437.
41
„Ad humaniora vero studia additi alii tres: P. Adamus Almanius multorum iam annorum rhetoricae professor, ac nunc etiam vilnensis academiae in
eadem facultate lector, et P. Gaspar Moraris, ac P. Jacobus Safarnius antiqui et
ipsi eiusdem professores, nunc theologi”, L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 2003, s. 164, 165; tenČe, Pocztki
Akademii WileÚskiej (1570-1599), Rzym 1984, s. 112, 190.
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na j¿zyk polski tzw. listów z Indii (Indicas epistolas) oraz wielu
innych dzieÙ, których nie ukoÚczyÙ z powodu chorobyȹ42.
Po ïmierci zmarÙych na pocztku paĊdziernika 1591 roku na
skutek zarazy: StanisÙawa Warszewickiegoȹ43 i Rukasza Zelasciusaȹ44, SzafarzyÚski zostaÙ powoÙany przez prowincjaÙa Ludwika
Maselliegoȹ45 do komisji cenzorów, której zadaniem byÙa rewizja
tÙumaczenia Pisma ïw. Nowego Testamentu dokonanego przez
Jakuba Wujka. Informacj¿ o tej nominacji przekazaÙ na pocztku
stycznia 1593 roku prowincjaÙ Ludwik Maselli do Rzymuȹ46.
Prawdopodobnie juČ w 1591 roku SzafarzyÚski przybyÙ do Lublina i tu peÙniÙ pocztkowo obowizki kaznodziei, spowiednika
oraz konsultora rektoraȹ47. JuČ wtedy nie miaÙ najlepszego zdrowiaȹ48.
42

„Coeperat et Indicas epistolas et non pauca alia similia polonice reddere,
sed morbo praedicto impeditus, non perfecit”, J. Wielewicki, Dziennik spraw
domu zakonnego OO. Jezuitów u ïw. Barbary w Krakowie, t. 2, Kraków 1886, s. 19;
A. Backer, C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 7, k. 1741;
L. Piechnik, Pocztki Akademii WileÚskiej (1570-1599), dz. cyt., s. 112.
43
Warszewicki StanisÙaw (ok. 1530-3 X 1591), m.in. rektor Akademii w Wilnie (1570-1578). W 1574 i 1578 jako legat papieski wyjeČdČaÙ z misj dyplomatyczn do Szwecji. Kapelan królowej Katarzyny Jagiellonki i wychowawca jej
syna Zygmunta III. W latach 1582-1590 superior, a nast¿pnie rektor w Lublinie.
Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 725.
44
Zelascius Rukasz (1554-6 X 1591), m.in. rektor w PuÙtusku, penitencjarz
w Rzymie, kaznodzieja, tamČe, s. 790.
45
Maselli Ludwik (1539-1604), m.in. wizytator (1590-1591), a nast¿pnie prowincjaÙ Prowincji Polskiej (1591-1593), dbaÙ o rozwój prowincji, a zarazem dČyÙ do uporzdkowania jej spraw po okresie szybkiego rozwoju. W latach 1593-1594 uczestniczyÙ jako prowincjaÙ polski w V Kongregacji Generalnej w Rzymie i zostaÙ podczas
niej wybrany asystentem wÙoskim. Do Polski juČ nie powróciÙ, tamČe, s. 409.
46
„Post pestem tamen denuo Patri Justo [Rab] superstiti addideram P. Jacobum Safarnium et P. Simonem Fridelium, alios enim tunc habere nullo modo
potui, qui simul cum Patre ipso Wangrovicio totum opus examinarunt”, Maselli do generaÙa Aquavivy, Braniewo, 9 I 1593, ARSI Germ. 171 f. 3r-v; K. DrzymaÙa, WpÙyw ks. StanisÙawa Grodzickiego T.J. na tÙumaczenie Biblii ks. Jakuba Wujka
T.J., „Polonia Sacra” IV (1951), z. 1, s. 73-74; tenČe, Ks. StanisÙaw Grodzicki SJ,
Kraków 1973, s. 81-82; J. Poplatek, Obecny stan badaÚ nad Čyciem Jakuba Wujka T.J.
i program dalszej pracy, „Polonia Sacra” III (1950), z. 1-2, s. 57-58.
47
Catalogus Provinciae Poloniae Societatis Iesu anni 1591, ARSI Pol. 43 f. 6v.;
Catalogus primus 1599, ARSI Pol. 7-I f. 267r.
48
„Pro utroque unum accepi, Patrem Jacobum Saffarnium, eumque satis infirmae fractae potius iam valetudinis”, S. WÙoszek do prowincjaÙa, Lublin, 28
I 1594, ARSI Germ. 172 f. 32r.
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Oprócz wymienionych obowizków nie stroniÙ takČe od dziaÙalnoïci kontrreformacyjnej, w któr siÙ rzeczy angaČowali si¿ jezuici
polscy. W dniach 13 i 14 stycznia 1592 roku wraz z wspóÙbra°mi
zakonnymi: rektorem kolegium lubelskiego Marcinem Raszczemȹ49
oraz profesorem teologii polemicznej i prefektem szkóÙ w Lublinie
Adrianem RadzimiÚskimȹ50, wziÙ udziaÙ w Lewartowie (dzisiejszy Lubartów) w dyspucie publicznej z innowiercami (kalwinami
i arianami), których reprezentowali: Wojciech z Kalisza, Jan Niemojewski, MikoÙaj ytno, Marcin Czechowic, Erazm Otwinowski,
Faust Socyn, Grzegorz Jankowski i Franciszek Jezierski. Przedmiotem dysputy, która toczyÙa si¿ w burzliwej atmosferze, byÙy gÙównie
problemy chrystologiczne. W opisie dysputy, sporzdzonym przez
jednego z obecnych tam arian, czytamy:
W Lewartowie byÙ zbor y szkoÙa zborowa za P. Kazimierskiego.
Po smierci iego y Čony iego obiÙ Lewartow P. MikoÙay Firley,
Wojew. Krak., opiekun dzieci P. Kazimierskiego, ten do Lewartowa przyiechawszy z Jezuitami z Lublina, zwiodÙ t¿ disputati w koïciele Lewartowskim, gdzie wielk oppressi cierpieli
ludzie zborowi, Če im mowi° nie dopuszczano, bo za nimi rozstawiono sÙugi Pana Woiewodzine, ktorzy kaČdego uymowali
y milcze° kazali, kiedy ktory co przemowi° chciaÙ, ledwo P. Niemoiowskiemu a dwiema Ministrom Ewangelickim mowi° co si¿
dostaÙoȹ51.
49
Raszcz Marcin (1551-1615), m.in. wicerektor w Lublinie (1590-1593), kaznodzieja w Wilnie (1593-1598) i Toruniu, misjonarz we Lwowie, kaznodzieja
w Krakowie (1609-1613). NaleČaÙ do cenzorów Biblii w tÙumaczeniu Jakuba
Wujka. Autor dialogów eucharystycznych oraz wielu rozpraw polemicznych
wydawanych pod róČnymi pseudonimami. Nie posiadajc jednak gruntownego wyksztaÙcenia teologicznego, spÙyciÙ kontrreformacyjne polemiki, Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 385.
50
RadzimiÚski Adrian (1557-1615), m.in. profesor teologii polemicznej i prefekt szkóÙ w Lublinie (1590-1593), profesor teologii polemicznej (1593-1598)
i prefekt studiów (1598-1599) w Poznaniu, superior we Lwowie (1599-1606)
oraz wicesuperior i prefekt budowy w Sandomierzu (1608-1615). Kaznodzieja
i polemista. PrzeprowadzaÙ rewizj¿ tÙumaczenia Biblii, dokonanego przez Jakuba Wujka, tamČe, s. 559.
51
S. Kot, Dysputacje arjan Polskich, „Reformacja w Polsce” VII/VIII
(1935-1936), s. 350; L. Zalewski, Z epoki renesansu i baroku na LubelszczyĊnie,
Lublin 1949, s. 90; J. PÙokarz, Jan Niemojewski, „Reformacja w Polsce” II (1922),
s. 97-98. Jezuita RafaÙ Skrzynecki nie wymieniÙ SzafarzyÚskiego przy opisie dysputy jezuitów z arianami i kalwinami w Lewartowie, R. Skrzynecki, Provinciae
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Oczywiïcie dwudniowa dysputa nic nie zmieniÙa: kaČda ze
stron pozostaÙa przy swoim zdaniu, uznaÙa si¿ za zwyci¿zc¿ dysputy oraz opublikowaÙa wÙasn wersj¿ wydarzeÚ. Wojciech z Kalisza († po 1600), utalentowany pedagog ariaÚski, rektor szkoÙy
Braci Polskich w Lewartowie, wydaÙ ksiČeczk¿ pod tytuÙem
Krótkie a prawdziwe opisanie dysputacyjej, która byÙa w Lewartowie
anno 1592 dnia 13 i 14 stycznia (b.m.r.)ȹ52, a z kolei jezuita Marcin
Raszcz opublikowaÙ pod pseudonimem dzieÙko zatytuÙowane
Pogrom lewartowski, to jest o wygranej Ks. Adryjana RadzimiÚskiego, S. I. teologa dysputacyjej, która roku 1592, dnia 13 i 14 stycznia
z ewangeliki i nowokrzczeÚcami jawnie miaÙ w Lewartowie. Rozmowa
katolika, nowokrzczeÚca, ewangelika i luterana. Przez Grzegorza Piotrowskiego (Kraków 1592).
Z kolei w 1596 roku, po powrocie dziedzica Krasienina PawÙa
Czernego na Ùono KoïcioÙa katolickiego, SzafarzyÚski przywróciÙ w tamtejszym koïciele naboČeÚstwo katolickieȹ53.
W 1593 roku SzafarzyÚski zostaÙ mianowany prefektem (dyrektorem) szkoÙy w Lublinie. Od 5 sierpnia 1594 roku peÙniÙ obowizki
wicerektoraȹ54, a od paĊdziernika tegoČ roku rektora kolegium lubelskiegoȹ55. Okres jego rektorstwa przypada na trudne czasy kolegium (budowa koïcioÙa, dÙugi, procesy o zachowanie fundacji)ȹ56.
Poloniae Societatis Jesu Ortus et Progressus, f. 395-396 (Biblioteka Ossolineum we
Lwowie, korzystano z mikrofilmu).
52
WspóÙautorem tego dzieÙka jest Jan Niemojewski († 1598), wybitny dziaÙacz ariaÚski, wówczas czÙonek lubelskiej gminy Braci Polskich.
53
L. Zalewski, Z epoki renesansu i baroku na LubelszczyĊnie, s. 99.
54
Patent na rektora kolegium lubelskiego nosi dat¿ 5 VIII 1594 r. ARSI Hist.
Soc. 61 f. 131. Obowizki rektora przejÙ SzafarzyÚski z rk StanisÙawa WÙoszka. L. Piechnik, Rozkwit Akademii WileÚskiej w latach 1600-1655, Rzym 1983, s. 19.
55
SzafarzyÚski do generaÙa Aquavivy, Lublin, 30 I 1595, ARSI Germ. 174 f. 85.
56
„Nullum est in hoc Regno Societatis collegium tot difficultatibus, tantisque debitis implicatum quibus expediendis, ut Dominus particulare nobis
fecerat subsidium R[everendae] P[aternitatis] V[estr]ae pro nobis supplicat,
nostrique curam paternam gererat quam bene valere divinis sine peremptis”,
SzafarzyÚski do generaÙa K. Aquavivy, Lublin, 12 III 1595, ARSI Germ. 174
f. 153r; A. Mroskowski do prowincjaÙa B. Confalonieriego, Lublin, 10 II 1597,
ARSI Germ. 177 f. 103; B. Confalonieri do generaÙa K. Aquavivy, PuÙtusk, 26 XII
1595, ARSI Germ. 175 f. 288v; B. NatoÚski, Geneza i budowa katedry lubelskiej (koïcioÙa pojezuickiego) (1580-1625), „Nasza PrzeszÙoï°” 27 (1967), s. 110-112. Do zaÙatwienia trudnych spraw i rozwoju kolegium lubelskiego przyczyniÙ si¿ m.in.

Dzieje fundacji kolegiów jezuickich w Rzeczypospolitej

323

ZasÙug SzafarzyÚskiego byÙo wyprowadzenie kolegium z gn¿bicych je trudnoïci, ale przykre lata rektoratu (1594-1597)ȹ57 spowodowaÙy gÙ¿bok depresj¿ psychiczn, która trwaÙa do ïmierciȹ58. Po
zdaniu urz¿du rektora kolegium na r¿ce StanisÙawa WÙoszka, od
grudnia 1597 roku SzafarzyÚski przebywaÙ w JarosÙawiu, gdzie byÙ
ojcem duchownym wspólnoty oraz konsultorem i admonitorem
rektora kolegium. W zaleČnoïci od stanu zdrowia udzielaÙ si¿ takČe
w koïciele jako kaznodzieja i spowiednikȹ59.
Nast¿pnie po niecaÙych dwóch latach przeniósÙ si¿ z JarosÙawia do rezydencji ïw. Barbary w Krakowie. Uroczyst profesj¿
czterech ïlubów zÙoČyÙ 14 maja 1599 roku w tamtejszym koïciele ïw. Barbaryȹ60. ZmarÙ 27 sierpnia 1601 roku w kolegium przy
koïciele ïw. Piotra i PawÙa w Krakowie i jako pierwszy z jezuitów spoczÙ w grobowcu tegoČ koïcioÙaȹ61. PozostawiÙ po sobie
kard. Jerzy RadziwiÙÙ, Garcias Alabiano do generaÙa K. Aquavivy, Kraków 12 IX
1595, Germ 175 f. 128r-129v; J. Rukaszewicz, Historya szkóÙ w Koronie i Wielkim
Ksi¿stwie Litewskim od najdawniejszych czasów aČ do roku 1794, t. 4, PoznaÚ 1851,
s. 103-104.
57
„Rectorem tribus annis Lublini egit”. Catalogus primus 1599, Pol. 7-I f. 267r.
Niektórzy autorzy i niektóre katalogi podaj niedokÙadnie, Če SzafarzyÚski peÙniÙ urzd rektora w Lublinie przez cztery lata: „Collegium Lublinense Rector
gubernavit quadriennio”, P. Alegambe, Bibliotheca scriptorum..., Antverpiae
1643, s. 214; N. Sotwel, Bibliotheca Scriptorum..., s. 389.
58
Szerzej na temat choroby SzafarzyÚskiego, J. Wielewicki, Dziennik spraw
domu zakonnego OO. Jezuitów..., t. 2, s. 18-19.
J. Brown i kilku innych autorów podaje, Če SzafarzyÚski rzdziÙ oprócz
kolegium w Lublinie, takČe kolegium w Grodnie, co w ïwietle materiaÙów
ĊródÙowych naleČy uzna° za informacj¿ bÙ¿dn. Sam SzafarzyÚski nigdy nie
wspomina, aby byÙ rektorem kolegium w Grodnie, J. Brown, Biblioteka pisarzów
Towarzystwa Jezusowego, przekÙad z j. Ùac. W. Kiejnowski, PoznaÚ 1862, s. 394;
SzafarzyÚski Jakub, w: Encyklopedja koïcielna ks. M. Nowodworskiego, t. 27,
s. 455; Podr¿czna encyklopedia koïcielna, t. 37/38, s. 349.
59
Catalogus brevis Provinciae Poloniae 1597-1598, ARSI Pol. 43 f. 17v.; Catalogus Rectorum, Superiorum Provinciae Poloniae et Consultorum eorundem anno Domini 1598 initio Octobris, ARSI Pol. 43 f. 19r. Catalogus brevis Provinciae Poloniae ad
initium Octobris 1598 anni, ARSI Pol. 43 f. 21v; Catalogus brevis Provinciae Poloniae
1598-1599, ARSI Pol. 43 f. 24r.
60
Assistentiae Germaniae Professi, ARSI Germ. 188 f. 160.
61
Wielewicki pisze, Če kiedy okoÙo pocztku wrzeïnia 1601 r. (wydarzenie
musiaÙo rozegra° si¿ wczeïniej, poniewaČ SzafarzyÚski zmarÙ 27 sierpnia tegoČ
roku) wybuchÙa w Krakowie zaraza, SzafarzyÚski pozostaÙ w rezydencji ïw.
Barbary do pomocy zaraČonym. Podkreïla przy tym, Če powodem jego ïmierci
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pami¿° jako „vir gravis, prudens, ac disertus, multisque virtutibus ornatus” (mČ powaČny, roztropny, wymowny, ozdobiony
wieloma cnotami)ȹ62.
Jak juČ wyČej wspomniaÙem, przetÙumaczone przez SzafarzyÚskiego dzieÙo Piotra Ribadeneiry: ywota Ignacego Loiole Societatis
Iesu przodka i fundatora [...] pi¿ciory ksi¿gi ukazaÙo si¿ w 1593 roku
w Krakowie, w drukarni Jakuba Siebeneicheraȹ63. W przedmowie
do dzieÙa, które sÙuČyÙo szerzeniu kultu zaÙoČyciela zakonu, SzafarzyÚski odpieraÙ zarzuty i potwarze rozsiewane przeciwko jezuitom przez wrogie pisma: Equitis Poloni in Iesuitas actio primaȹ64
i Konterfektȹ65. Z kolei w pierwszych czterech ksi¿gach przedstanie byÙa panoszca si¿ zaraza, lecz wycieÚczenie (longa tabe), które znosiÙ od
prawie trzech lat. W tym okresie SzafarzyÚski przeniósÙ si¿ do kolegium przy
koïciele ïw. Piotra i PawÙa w Krakowie, gdzie zmarÙ, J. Wielewicki, Dziennik
spraw domu zakonnego OO. Jezuitów... t. 2, s. 18-19; ARSI Hist. Soc. 43 f. 205v.;
S. ZaÙ¿ski, OO. Jezuici przy koïciele ïw. Piotra i PawÙa w Krakowie, Nowy Scz
1896, s. 30; N. Sotwel, Bibliotheca Scriptorum..., s. 390. Alegambe podaje, Če SzafarzyÚski zmarÙ 22 VIII 1601 r., co wydaje si¿ bÙ¿dem drukarskim, P. Alegambe,
Bibliotheca scriptorum..., s. 214.
62
P. Alegambe, Bibliotheca scriptorum..., s. 214; N. Sotwel, Bibliotheca Scriptorum..., s. 390; J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów..., t. 2, s. 19.
63
Jakub Siebeneicher (ur. po r. 1557-1604), drukarz i rajca krakowski. Swoje
ksiČki wydawali u niego takČe inni jezuici, m.in. Jakub Wujek, W. Ptak-Korbel,
Siebeneicher Jakub, w: Polski SÙownik Biograficzny, 36 (1995-1996), s. 491-493; A. Jocher, Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, t. 3, Wilno 1843,
s. 437-438; A. Backer, C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 7,
k. 1740-1741; T. Wierzbowski, Bibliographia polonica XV ac XVI ss., vol. II, Varsoviae 1891, s. 188 (poz. 1766); K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 26, Kraków
1915, s. 292.
64
Przez wiele lat posdzano o autorstwo Equitis Poloni in Iesuitas actio prima
znanego pisarza i satyryka Sebastiana Klonowicza (1545-1602) czy teČ rektora
akademii ariaÚskiej w Lewartowie (dzisiejszy Lubartów) Wojciecha z Kalisza.
Tak teČ sdzili przez wiele lat jezuici wskazujcy na szlachcica polskiego, Klonowicza. J. Brown, Biblioteka pisarzów Towarzystwa Jezusowego, s. 394; A. Backer,
C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t. 7, k. 1741. W ksiČce pt.
Geneza i autorstwo „Equitis Poloni in Iesuitas actio prima” (Kraków 1934), Henryk
Barycz wysunÙ przypuszczenie, iČ autorem czy teČ wspóÙautorem Pierwszej
mowy mógÙ by° ówczesny rektor Akademii Krakowskiej MikoÙaj Dobrocieski
(1559-1608), Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia, opracowaÙ,
wst¿pem i przypisami opatrzyÙ J. Tazbir, Warszawa 1963, s. 43.
65
Konterfekt jezuitów z Equesa ÙaciÚskiego pod maszkar Prawdzica z Polski uczyniony czy Jezuit¿. DzieÙo byÙo przypisywane Janowi Szcz¿snemu Herburtowi,
J. Tazbir, Literatura antyjezuicka w Polsce, w: Jezuici a kultura polska. MateriaÙy
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wiÙ histori¿ Čycia Ignacego Loyoli, a w pitym opisaÙ jego cnoty. Jezuita Jan Poplatek, omawiajc dziaÙalnoï° piïmiennicz
i wydawnicz jezuitów w Polsce w XVI wieku, zwróciÙ uwag¿,
Če przetÙumaczone przez SzafarzyÚskiego dzieÙo Ribadeneiry
naleČy do grupy hagiograficznej, która jest uboga. Oprócz ywota Ignacego Loiole naleČ do tej grupy: Martyrologium KoïcioÙa
Rzymskiego wraz z brewiarzowymi Čyciorysami ïwi¿tych (Kraków 1591), przeÙoČone przez Szymona Nikowskiego (KochaÚskiego) i przede wszystkim pi¿ciokrotnie wydane w XVI w. ywoty ïwi¿tych PaÚskich Piotra Skargiȹ66. NiezaleČnie od zasÙugi dla
literatury polskiej, dzieÙo SzafarzyÚskiego jest takČe waČnym
przyczynkiem dla historii jezuitów, albowiem w szeïciu rozdziaÙach ksi¿gi czwartej (rozdziaÙy XVII-XXII) autor doÙczyÙ do
tÙumaczenia krótkie dzieje fundacji kolegiów jezuickich w Rzeczypospolitej: Collegia Societatis Iesu w Polszcze, a naprzod Bransberdze, PuÙtowskie, WileÚskie (k. 132-144). Dzi¿ki temu opisowi
SzafarzyÚskiego, powstaÙemu na podstawie wiadomoïci zebranych z pierwszej r¿ki i naleČcemu do jednych z pierwszych,
czytelnik polski zyskaÙ swoisty informator zawierajcy zwi¿zÙ
histori¿ powstaÙych do tego czasu na ziemiach Rzeczypospolitej
kolegiów jezuickich.
SzafarzyÚski dokonaÙ prezentacji kolegiów jezuickich wedÙug pewnego schematu. Czytelnik dowiaduje si¿ z jego opisu
o okolicznoïciach wyboru miejsca na fundacj¿ kolegiumȹ67, nazwiskach fundatorów kolegium i jego uposaČeniu, o oddziaÙywaniu kolegium na otoczenie (zwÙaszcza innowierców), a takČe
o pracy duszpasterskiej i dziaÙalnoïci kontrreformacyjnej jezuitów. Z opisu wynika, Če SzafarzyÚski postrzegaÙ kolegia jako
waČny element budowania silnej Rzeczypospolitej, paÚstwa
sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia
powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), red. L. GrzebieÚ SJ, S. Obirek SJ,
Kraków 1993, s. 322.
66
J. Poplatek, DziaÙalnoï° piïmiennicza i wydawnicza jezuitów w Polsce w wieku
XVI, Kraków 1954, Biblioteka Naukowa Ksi¿Čy Jezuitów w Krakowie, rkps 735,
s. 35.
67
Szerzej na ten temat pisze J. Paszenda, Wybór miejsca na fundacje dla jezuitów, w: Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Ksi¿dzu Profesorowi Ludwikowi
Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, s. 453-467.
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wolnego od podziaÙów religijnych, które uznawaÙ za szkodliwe
i destrukcyjne, niszczce j od wewntrz. Prawie przy kaČdym
z kolegiów wspominaÙ o trudnoïciach czynionych ze strony innowierców, którzy sprzeciwiali si¿ bdĊ utrudniali dziaÙalnoï°
fundacji. Wymownym przykÙadem w tym wzgl¿dzie byÙo dla
niego kolegium w PoÙocku, którego fundacji najbardziej sprzeciwiaÙ si¿ miejscowy wojewoda, kalwin MikoÙaj Dorohostajski.
Ze zrozumiaÙych wzgl¿dów SzafarzyÚski nie wymieniÙ po nazwisku wpÙywowego wojewody, piszc ogólnie o problemach,
z którymi borykali si¿ jezuici:
czego jednak dosi¿gajc, wiele trudnoïci jeszcze i pod dziï dzieÚ
jest: poniewaČ si¿ tacy znajduj ludzie, którzy upojnie bez Čadnego prawa, chciwoïci nieporzdn uniesienie, bogobojnego
Pana woli [tj. króla Stefana Batorego] i postanowieniu gwaÙt czyni i ukrzywdzenieȹ68.

W fundowaniu kolegiów jezuickich w PoÙocku i Wilnie oraz
podniesieniu tego ostatniego do rangi akademii SzafarzyÚski
podkreïliÙ wyjtkowe w tym wzgl¿dzie zasÙugi papieČa Grzegorza XIII i króla Stefana Batorego, nazywajc pierwszego „ïwi¿tej
pami¿ci papieČem Grzegorzem”, a drugiego „nieïmiertelnej sÙawy Stefanem królem Polski” lub „nieïmiertelnej pami¿ci królem
Stefanem”ȹ69.
W dziele fundacji kolegiów jezuickich autor nie omieszkaÙ
uwypukli° wiekopomne zasÙugi biskupa warmiÚskiego StanisÙawa Hozjusza, dzi¿ki któremu „oïm lat po ïmierci Ignacego,
Societas nasza do Polski zaszÙa”ȹ70. Dla SzafarzyÚskiego Hozjusz
to „nauk i Čywota ïwitobliwoïci sÙawny kardynaÙ”, szczerze
zatroskany o „poratowanie owiec sobie od Boga powierzonych,
poboČny Pasterz”, który po rozmowach z generaÙem zakonu
Jakubem Laynezem otworzyÙ w styczniu 1565 roku w Braniewie pierwsze na ziemiach Rzeczypospolitej kolegium jezuickie.
Otwarcie kolegium byÙo piln spraw, albowiem biskupstwo
68

P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole Societatis Iesu przodka i fundatora...
pi¿ciory ksi¿gi, przekÙ. J. SzafarzyÚski, Kraków 1593, k. 138r.; S. Cieïlak, Marcin
Laterna SJ (1552-1598) dziaÙacz kontrreformacyjny, Kraków 2003, s. 106-107, 139.
69
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 134r, 138r.
70
TamČe, k. 132v.
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„w Prusiech bardzo si¿ od okolicznych smsiad heretyków
psowaÙo”ȹ71. DČc do formacji kapÙanów w duchu soboru trydenckiego (1545-1563) i stosownie do jego rozporzdzeÚ, dwa
lata póĊniej Hozjusz otworzyÙ w Braniewie i powierzyÙ równieČ
jezuitom
seminarium kleryków, z którego – jak zaznaczyÙ z nieskrywan
satysfakcj SzafarzyÚski – uczeni i bogobojni wychodzc kapÙani, wszystko ono biskupstwo w wierze katholickiej i dobrych
obyczajach nie tylko zatrzymali, ale teČ ugruntowaliȹ72.

PrzykÙad „ïwi¿tej pami¿ci kardynaÙa” warmiÚskiego pobudziÙ kolejnych biskupów polskich do tego, Če „nasze ludzie do
biskupstw swoich wprowadzili i Collegia na °wiczenie mÙodzieČy fundowali”ȹ73. Pierwszym z nich byÙ biskup pÙocki, Andrzej
Noskowski, który „wielk poratowania ojczyzny chuci zj¿ty”ȹ74,
otworzyÙ w 1565 roku kolegium w PuÙtusku. SzafarzyÚski podkreïliÙ, Če jezuici otrzymali na szkoÙ¿ budynek, który powstaÙ
kilka lat wczeïniej. W szkole tej mieli pierwotnie naucza° „uczone sÙawnej Akademiej Krakowskiej mistrze (którzy jednak dla
sÙusznych swoich przyczyn, dÙuČej si¿ j bawi° nie mogli)”ȹ75.
Cztery lata póĊniej powstaÙo kolegium jezuickie w Wilnie.
Jego fundatorem zostaÙ biskup Walerian Protaszewicz, który
„widzc jakim gwaÙtem kacerstwo w Litwie koïcióÙ BoČy kaziÙo”, miaÙ nadziej¿, Če dzi¿ki jezuitom i „za BoČ pomoc, przez
nie miaÙ zacnego narodu Litewskiego kacerstwy pomamionego
ratowa°”ȹ76. Oprócz szkoÙy, jezuici otrzymali w Wilnie od króla Zygmunta Augusta gotycki koïcióÙ ïw. Jana, gdzie „i kazaniem, i innymi duchowymi uczynnoïciami ludzkiemu zaraz

71

TamČe, k. 132v-133r.
TamČe, k. 133r. Szerzej o kolegium jezuickim w Braniewie L. Piechnik,
Gimnazjum w Braniewie w XVI w. Studium o pocztkach szkolnictwa jezuickiego
w Polsce, 7 (1958), s. 5-72.
73
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 133r.
74
TamČe, k. 133r.
75
TamČe, k. 133r. Na temat dziejów kolegium jezuickiego w PuÙtusku Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 553-554.
76
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 133v.
72
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zbawieniu sÙuČyli i znacznie sÙuČ po dziï dzieÚ”ȹ77. Przy tej sposobnoïci SzafarzyÚski wspomniaÙ moČny i wpÙywowy ród RadziwiÙÙów, którzy „z wÙasnych maj¿tnoïci swoich znacznie si¿
przyÙoČyli” do fundacji kolegium wileÚskiego oraz zasÙugi papieČa Grzegorza XIII i króla Stefana Batorego, którzy
Collegium WileÚskie prawy i wolnoïciami takowymi nadali,
których inne Akademie ChrzeïcijaÚskie, po wszystkim ïwiecie
uČywaj; i aby w poczet Akademij byÙo policzone, przywilejem
opatrzyliȹ78.

SzafarzyÚski, chcc w peÙni przedstawi° zaangaČowanie jezuitów w Wilnie, dodaÙ, Če Towarzystwo Jezusowe otworzyÙo ponadto w Wilnie burs¿, seminarium papieskie oraz seminarium
duchowne. Do tego ostatniego seminarium, powstaÙego z fundacji póĊniejszego kard. Jerzego RadziwiÙÙa i zarazem wpÙywowego
przyjaciela zakonu, jezuici przyjmowali tylko tych mÙodzieÚców,
którzy by i j¿zyk litewski umieli, i nazbierawszy sobie poboČnoïci i nauki z potrzeb, kapÙany zostawszy, od najemników
zaniedban i kacerstwy zapsowan w Litwie Chrystusow rol¿
uprawiali, i do poČytku przywodzili. Co si¿ juČ za boČym bogosÙawieÚstwem barzo znacznie dziejeȹ79.

Kolegia w Poznaniu (1573) i Kaliszu (1584) powstaÙy z fundacji miejscowych biskupów, a w JarosÙawiu z fundacji Zofii ze
Sprowy OdrowČównej. Kolegium w Poznaniu wystawiÙ biskup
Adam Konarski,
który widzc tak doma jako i w cudzych krainach rozmaite legacje do Panów ChrzeïciaÚskich odprawujc, jaki za Ùask BoČ Societas wsz¿dzie poČytek czyni, nie chciaÙ teČ w tym biskupstwa
swego upoïledzi°ȹ80.
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TamČe, k. 133v.
TamČe, k. 134r.
79
TamČe, k. 134r.-v.
80
TamČe, k. 134v. Na temat jezuickiego kolegium w Poznaniu Encyklopedia
wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 534-536.
78
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Dzi¿ki bardzo przychylnej radzie miejskiej, jezuici uzyskali pozwolenie na budow¿ kolegium poza murem miejskim. SzafarzyÚski podkreïliÙ, Če z kolegium poznaÚskiego
takowi mieli wychodzi° ludzie, którzy by nie tylko miasto samo
i wszystk Rzeczypospolit zdobi°, ale i mdrze sprawowa°, i lepiej niĊli które namocniejsze mury, mdroïci broni° mogliȹ81.

Przy tej sposobnoïci wspomniaÙ, Če po przedwczesnej ïmierci
biskupa Konarskiego, jezuici znaleĊli kolejnych dobroczyÚców
kolegium w osobach arcybiskupa gnieĊnieÚskiego StanisÙawa
Karnkowskiego, biskupa poznaÚskiego Rukasza Koïcieleckiego
oraz pot¿Čnych magnatów Piotra i Andrzeja OpaliÚskich. SzafarzyÚski wyraziÙ nadziej¿, „Če w rychle jako Wilno, tak i PoznaÚ Akademi b¿dzie ozdobiony”ȹ82. Niestety, nadzieje SzafarzyÚskiego, jak i wielu jego wspóÙbraci zakonnych, okazaÙy si¿
pÙonne. Najpierw na przeszkodzie tym planom stan¿Ùy Akademia Krakowska i Akademia WileÚska, a potem Akademia LubraÚskiego i Akademia Krakowska. Na skutek sprzeciwu tych
dwóch ostatnich uczelni w 1685 roku król Jan III Sobieski cofnÙ
swój przywilej erekcyjny na Akademi¿ z 1678 rokuȹ83. Kolegium
w Kaliszu fundowaÙ wspomniany juČ arcybiskup gnieĊnieÚski
StanisÙaw Karnkowski, prymas Polski. Piszc o tym, SzafarzyÚski podkreïliÙ trosk¿ Karnkowskiego o powstanie seminarium
duchownego w Kaliszu, które powierzyÙ jezuitom:
czujny bowiem Pasterz, wiedzc jako wiele na dobrych kapÙaniech naleČy, jwszy si¿ uchwaÙy S. Concilium Trydentskiego,
Seminarium, z którego by uczeni a bogobojni na Čniwo BoČe,
robotnicy wychodzili, w Arcybiskupstwie swoim zaÙoČy° i ono
Societati w dozór i wy°wiczenie poda° umyïliÙȹ84.
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P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 135r.
TamČe, k. 135v.
83
Szerzej na temat pocztków Akademii WileÚskiej L. Piechnik, Pocztki
Akademii WileÚskiej 1570-1599, Rzym 1984.
84
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 136r. Szerzej o jezuitach
w Kaliszu Jezuici w przedrozbiorowym Kaliszu, red. M. Bigiel, Kalisz 1996.
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Kolegium w JarosÙawiu ufundowaÙa Zofia ze Sprowy OdrowČówna, wdowa po kasztelanie wojnickim Janie Krzysztofie Tarnowskim. Podczas rozmów Zofia ze Sprowy odrzuciÙa sugesti¿
jezuitów nalegajcych, jak to byÙo w ich strategii, na otwarcie
kolegium w duČym mieïcie (Lwowie lub Przemyïlu), argumentujc, iČ musi troszczy° si¿ o „zbawienie swych poddanych”ȹ85.
Nast¿pnie SzafarzyÚski przeszedÙ do opisu fundacji kolegiów
w Lublinie, NieïwieČu i PoÙocku. Fundacja kolegium w Lublinie byÙa dzieÙem chorČego wielkiego koronnego Bernarda Maciejowskiego (póĊniejszego biskupa Ùuckiego i krakowskiego,
kardynaÙa i prymasa Polski) oraz starosty st¿Čyckiego MikoÙaja
Zebrzydowskiego (póĊniejszego wojewody lubelskiego), którzy towarzyszc królowi Stefanowi Batoremu w wyprawie pod
Wielkie Ruki (1580)
w cz¿stych rozmowach, które z sob przyjacielskie Čyjc, o potrzebach ojczyzny czynili, mdrze to upatrowali, jako wi¿cej daleko Polszce Kacerstwa, niĊli postronny nieprzyjaciel wadz.
Przetosz przystoi kaČdemu (tego dokÙadali) ojczyzn¿ miÙujcemu, onej z tej strony, wszelakim sposobem ratowa°ȹ86.

Pierwsi jezuici, StanisÙaw Warszewicki i Szymon Wysocki oraz
dwaj bracia zakonni, zjechali do Lublina 1 wrzeïnia 1582 roku.
Sprawa budowy koïcioÙa i kolegium w Lublinie nie byÙa taka
prosta, jak si¿ na pocztku wydawaÙo. Wprawdzie budow¿
wspieraÙ król Stefan Batory i wielu moČnowÙadców, których autor z szacunkiem i wdzi¿cznoïci wymieniÙ, to jednak trudnoïci
byÙy olbrzymie, o czym wkrótce przekonaÙ si¿ sam SzafarzyÚski,
peÙnicy od 1593 roku obowizki prefekta szkoÙy w Lublinie,
a od nast¿pnego roku obowizki jej rektoraȹ87.
Fundatorem kolegium w NieïwieČu, gdzie juČ w 1582 roku
mieszkaÙo dwóch jezuitów, zostaÙ ksiČ¿ na Olice i NieïwieČu,

85
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 135v. Szerzej o dziejach
kolegium w JarosÙawiu K. LeÚ, Jezuickie kolegium ïw. Jana w JarosÙawiu 1573-1773,
Kraków 2000.
86
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 136v.
87
Na temat dziejów kolegium jezuickiego w Lublinie por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 373-375.
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marszaÙek Wielkiego Ksi¿stwa Litewskiego, MikoÙaj Krzysztof
RadziwiÙÙ Sierotka, „mdry i poboČny Pan”, który
do wiary si¿ i koïcioÙa ïw. Katholickiego za Ùask BoČ, z bÙ¿dów
kacerskich nawróciwszy, a przykÙadem swoim braci inn mÙodsz za sob pocignwszy, o tym nawi¿cej myïliÙ, jakoby to co
sÙawnej pami¿ci ociec jego, czÙek ïwietsk prawdzie mdroïci,
zacnoïci, i dostatkiem okazaÙy, ale w wierze szataÚskich posÙaÚców chytroïci zawiedziony, w Litwie byÙ napsowaÙ, on jako
nalepiej nagrodziÙ i naprawiÙ. [...] Wróciwszy si¿ z Jeruzalem,
zwiedziwszy Egipt i Syrj, u Ojca gw. PapieČa, i naszego GeneraÙa pozwolenie na Collegium otrzymawszy, tak si¿ do wykonania wznieconej od Boga w sercu swoim Čdze, ch¿ci, pilnoïci
i nakÙadem przyÙoČyÙ, Če w rychle z gruntu kosztem niemaÙym
koïcióÙ i Collegium barzo pi¿kne wybudowaÙ, i wedÙug potrzeby z wÙasnej swej maj¿tnoïci tak nadaÙ, Če si¿ tam kilkadziesit,
okoÙo zbawienia ludzkiego robicych person, wychowa° moČe,
i juČ kraju onego Ruskiego, cz¿ïci kacerstwy rozlicznymi popsowanego, cz¿ïci Greckim odszczepieÚstwem zaraČonego, ci
którzy tam mieszkaj, wedÙug przemoČenia, poČytecznie z pomoc BoČ, ratujȹ88.

Pocztki kolegium w PoÙocku zwizane s z królem Stefanem
Batorym, który jeszcze przed zdobyciem miasta
Roku 1579 ïlubowaÙ Panu Bogu, dostawszy zamku, Collegium
Societatis Iesu, dla rozszerzenia wiary ïwi¿tej Katholickiej, w PoÙocku zmurowa° i nada°. Poszcz¿ïciÙ P. Bóg Królowi, a on teČ
zaraz ïlub swój iïci° poczÙȹ89.

Mimo róČnych trudnoïci, na jakie jezuici napotkali w PoÙocku,
SzafarzyÚski podkreïliÙ, Če kolegium, na potrzeby którego przeznaczono „maj¿tnoïci spustoszaÙych monasterów i cerkwi Ruskich”, przynosi upragnione owoce:
Barzo jednak i teraz juČ, tam to Collegium jest poČyteczne: tak
Katholikom do zatrzymania ich w wierze powszechnej, i poboČnoïci ChrzeïciaÚskiej, jako teČ i innym od koïcioÙa BoČego
88
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 137v-138r. Na temat
dziejów kolegium jezuickiego w NieïwieČu Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz.
cyt., s. 457-459.
89
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 138r.
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zabÙkanym ludziom: których si¿ z Ùaski BoČej niemaÙo uznawa,
i do jednej owczarnie Chrystusowej (okrom której zabawienia
nie pytaj) nawracaȹ90.

Przy opisie powstania kolegiów jezuickich w Siedmiogrodzie,
powoÙanych do istnienia dzi¿ki osobistym zabiegom i wpÙywom
Stefana Batorego, SzafarzyÚski zaznaczyÙ wyraĊnie, Če
Bathorowska familia zawsze katoliczna [...] i maÙo nie sama tylko
w PaÚstwie onym ïwi¿t Katholick wiar¿ za obcymi Bogi nie
idc, zachowaÙaȹ91.

W celu przywrócenia „staroČytnej wiary” (tzn. katolicyzmu),
jeszcze jako wojewoda Siedmiogrodu, staraÙ si¿ o pomoc jezuitów. Pomoc t¿ otrzymaÙ po obj¿ciu tronu w Polsce.
A tak, tegoČ prawie czasu, kiedy wojsko pod PoÙock prowadziÙ,
rot¿ teČ duchownych ČoÙnierzówȹ92, na zniszczenie kacerstwa
i zÙych obyczajów, do Siedmiogrodu, wyprawiÙȹ93.

Jezuici zostali serdecznie przyj¿ci przez wojewod¿ siedmiogrodzkiego Krzysztofa Batorego, brata króla Stefana. Wkrótce
otworzyli kolegia w Kolozsvárze, BiaÙogrodzie i Waradynie oraz
podj¿li prac¿ duszpastersk i dziaÙalnoï° kontrreformacyjn:
Za pomoc BoČ, mimo szkolny barzo wielki poČytek, niemieckim i w¿gierskim kazaniem, wiara ïwi¿ta Katholicka juČ
w onym paÚstwie podeptana gÙow¿ podnosi°, ozdob¿ sw i poČytek ukazowa°, ludziom si¿ podoba°, i mnogich do siebie cign° pocz¿Ùaȹ94.

Niestety, po ïmierci króla Stefana i wojewody Krzysztofa Batorego dobrze rozwijajca si¿ misja jezuicka w Siedmiogrodzie
upadÙa. Do jej upadku przyczyniÙa si¿ takČe zaraza z 1586 roku,
90
TamČe, k. 138v. Szerzej na temat fundacji kolegium w PoÙocku S. Cieïlak,
Marcin Laterna SJ (1552-1598) dziaÙacz kontrreformacyjny, dz. cyt., s. 105-108.
91
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 138v.
92
Na czele grupy dziesi¿ciu jezuitów staÙ Jakub Wujek.
93
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 139r.
94
TamČe, k. 139r.
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która pochÙon¿Ùa wiele ofiar wïród jezuitów. Ostateczny cios
misji zadaÙ jednak dekret mÙodocianego ksi¿cia Zygmunta Batorego z 21 grudnia 1588 roku, który wymogÙa na nim na sejmie
wroga wobec jezuitów partia kalwiÚska. Stosownie do rozporzdzenia króla, którego jezuici byli wychowawcami, opuïcili Siedmiogród w styczniu 1589 rokuȹ95.
Powstanie kolegiów jezuickich w Rydze i Dorpacie byÙo moČliwe po zwyci¿skim zakoÚczeniu przez króla Stefana Batorego
wojny z Moskw. Po zawarciu z ni pokoju 15 stycznia 1582 roku
w Jamie Zapolskim, Rzeczypospolita odzyskaÙa takČe Inflanty.
Z woli Stefana Batorego jezuici otworzyli kolegia w Rydze i Dorpacie. ByÙ to waČny element planu króla, który chciaÙ zarówno
przywróci° wiar¿ katolick w odzyskanych Inflantach, jak i ustanowi° polsk administracj¿ paÚstwow i koïcieln. SzafarzyÚski
nie ukrywaÙ przed czytelnikami, Če zwÙaszcza w Rydze jezuici
spotkali si¿ z niesÙychan wrogoïci ze strony mieszkaÚców,
wyznajcych nauk¿ Marcina Lutra. Sytuacja jezuitów ulegÙa pogorszeniu po ïmierci króla Stefana Batorego, kiedy to zostali wyrzuceni z miasta. Do Rygi jezuici powrócili dopiero w 1591 roku.
SzafarzyÚski zaznaczyÙ, Če jezuici prowadzili w Inflantach nie
tylko kolegia, ale takČe oČywion dziaÙalnoï° misyjn po wsiach,
najpierw uczc si¿ miejscowego j¿zyka, a nast¿pnie z duČym powodzeniem gÙoszc w nim kazaniaȹ96.
W ostatniej cz¿ïci opisu dziejów fundacji kolegiów jezuickich
w Rzeczypospolitej, SzafarzyÚski przedstawiÙ „osadzenie Societatis Iesu w Krakowie” (rozdz. XXII). Nie bez trudnoïci i oporu, zwÙaszcza ze strony Akademii Krakowskiej, jezuici obj¿li
w posiadanie koïcióÙ ïw. Barbary (1583), a wkrótce potem, dzi¿ki Čyczliwoïci proboszcza koïcioÙa ïw. Szczepana, ks. Tomasza
95

Szerzej o misji jezuitów polskich w Siedmiogrodzie S. Cieïlak, Marcin Laterna SJ (1552-1598) dziaÙacz kontrreformacyjny, dz. cyt., s. 172-180.
96
„Zaprz¿gli si¿ naszy ochotnie i m¿Čnie w robot¿, okoÙo zbawienia ludzkiego: uczyli si¿ naprzód pilnie j¿zyka, zwÙaszcza igowskiego: aby tym snadniej mogli, gruby on a zaniedbany lud po wsiach, nauk chrzeïcjaÚsk ratowa°. I niektórzy tak pr¿tko i dobrze j¿zyk on obcy pochwycili: Če w rychle
mogli bezpiecznie jako wÙasnym, j¿zykiem swoim, kazywa°”, P. Ribadeneira,
ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 142r. Szerzej o dziaÙalnoïci jezuitów w Inflantach S. Cieïlak, Marcin Laterna SJ (1552-1598) dziaÙacz kontrreformacyjny, dz. cyt.,
s. 149-158.
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PÙazy, koïcióÙ ïw. Szczepana (1585) i jego koïcióÙ filialny ïw. ApostoÙów Macieja i Mateusza. W czerwcu 1586 roku na plebani
koïcioÙa ïw. Szczepana znalazÙ swoje miejsce nowicjat jezuicki.
SzafarzyÚski tÙumaczyÙ obecnoï° jezuitów w mieïcie stoÙecznym
tym, Če
bo acz w Krakowie, na rozmaitych robotnikach okoÙo dusz
ludzkich nigdy nie schodziÙo: wszakČe taka jest Winnice PaÚskiej kondycja, Če si¿ do niej cho° nawi¿cej zejdzie robotników,
którym zawsze znajdziesz co robi°. Wi¿c teČ i to baczni ludzie
upatrowali: Če to wdzi¿czno bydĊ miaÙo dawnym robotnikom,
gdyby im na pomoc nowi przystpiliȹ97.

Jezuici bardzo szybko pozyskali tu takČe moČnych i wpÙywowych dobroczyÚców. Dzi¿ki nim zakupili dom przylegajcy do
koïcioÙa ïw. Barbary, który przeznaczyli na dom mieszkalny.
SzafarzyÚski podkreïliÙ, Če jezuici mieszkajcy w domu ïw. Barbary rozwin¿li szerok dziaÙalnoï° w mieïcie:
gotowi zawsze s ludziom wszelakiego stanu, zbawiennymi
uczynnoïciami sÙuČy°; jako kaČc, spowiedzi sÙuchajc, CiaÙo PaÚskie rozdawajc, chorych, wi¿Ċniów, utrapionych cieszc, przy
konajcych bywajc, rozróČnienia, zaïci i niech¿ci ludzkie gaszc, i inne tym podobne, wedÙug swego powoÙania odprawujcȹ98.

Warto zwróci° uwag¿ na fakt, Če SzafarzyÚski celowo nie wspomniaÙ o zamiarze otwarcia przez jezuitów kolegium w Krakowie,
97

P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 142v. PoniewaČ na temat
przej¿cia przez jezuitów koïcioÙa ïw. Szczepana krČyÙy po Krakowie róČne pogÙoski, SzafarzyÚski uwypukliÙ niezwykÙ wspaniaÙomyïlnoï° ks. PÙazy wobec
jezuitów, która wynikaÙa z jego dobrej i niczym nie przymuszonej Čyczliwoïci:
„Rzecz t¿ do skutku przywiódwszy nieboszczyk PÙaza, niewymowne std miaÙ
wesele i radoï°: o czym wi¿c sam cz¿sto a g¿sto mawiaÙ. A gdy niektórzy gÙos
ten puszczali, jakoby go Jezuitowie w tym chytro podeszli: on sam umyïlnie
miaÙ o tym do ludzi kazanie, jawnie si¿ oïwiadczajc przez wszystkimi, Če to
sam z ch¿ci swej dobrowolnie, z dobrym rozmysÙem, dla dobra pospolitego,
uczyniÙ: pokazujc to, Če si¿ tym nie tylko nic KoïcioÙowi nie uj¿Ùo, ale owszem
wi¿cej przyczyniÙo. Societas za dom plebaÚski, którego jej PÙaza ustpiÙ, inszy
za to miejsce, dla plebana i wikaryów, kupiÙa”, tamČe, k. 144r-v.
98
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 143v. Szerzej na temat
przej¿cia przez jezuitów koïcioÙa ïw. Barbary w Krakowie S. Cieïlak, Marcin
Laterna SJ (1552-1598) dziaÙacz kontrreformacyjny, dz. cyt., s. 249-253.
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czego od samego pocztku pojawienia si¿ pod Wawelem gorco
pragn¿li. Atmosfera niezwykÙego podniecenia i napi¿cia, która
towarzyszyÙa przej¿ciu przez jezuitów wspomnianych wyČej
koïcioÙów w Krakowie, byÙa zapowiedzi przyszÙego konfliktu
jezuitów z Akademi Krakowsk, zdecydowanie sprzeciwiajc
si¿ szkoÙom Towarzystwa Jezusowegoȹ99. Z tej konfrontacji, nie
majcej nic wspólnego z trosk o podniesienie poziomu szkolnictwa krajowego, zwyci¿sko wyszÙa Akademia Krakowska.
Na koniec SzafarzyÚski wymieniÙ w swoim opisie kolegiów
rezydencj¿ we Lwowie, otwart dzi¿ki Čyczliwemu jezuitom arcybiskupowi lwowskiemu Janowi Dymitrowi Solikowskiemu,
oraz rezydencj¿ w GdaÚsku, powstaÙ dzi¿ki zabiegom biskupa
kujawskiego Hieronima RozraČewskiego. Przy tej sposobnoïci
SzafarzyÚski wyraziÙ nadziej¿, Če
owa zdarzy Pan Bóg, Če za tak Bogobojnych i czujnych Pasterzów, którzy nas do tych miast sobie na pomoc wprowadzili staraniem, nie tylko jakie teraz s rezydencje, ale znaczne a koïcioÙowi i Rzeczypospolitej poČyteczne Collegia w rychle ogldamyȹ100.

W tym wypadku, chociaČ nie bez trudnoïci, pragnienie SzafarzyÚskiego ziïciÙo si¿.
Na zakoÚczenie warto postawi° pytanie o sens umieszczenia opisu powstania kolegiów jezuickich w Polsce w Čyciorysie Ignacego Loyoli. Wydaje si¿, Če SzafarzyÚskiemu chodziÙo
w pierwszym rz¿dzie o dostarczenie polskiemu czytelnikowi
podstawowych informacji na temat fundacji oraz rozwoju kolegiów jezuickich w Rzeczypospolitej. Nie ulega jednak wtpliwoïci, Če publikacja SzafarzyÚskiego jest teČ publicznym wyrazem
wdzi¿cznoïci wobec fundatorów i dobroczyÚców kolegiów jezuickich, wïród których znajdowali si¿ papieČ (Grzegorz XIII),
99
Szerzej na temat sporów jezuitów z Akademi Krakowsk o otwarcie
szkóÙ w Krakowie B. NatoÚski, Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI w., w: Studia z historii jezuitów, red. S. Nawrocki, Kraków 1983, s. 173-245.
100
P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 144v. O kolegiach jezuickich w GdaÚsku i Lwowie Encyklopedia wiedzy o jezuitach, dz. cyt., s. 175-176,
378-381; S. Cieïlak, Marcin Laterna SJ (1552-1598) dziaÙacz kontrreformacyjny, dz.
cyt., s. 286-291; S. Koïcielak, Jezuici w GdaÚsku od drugiej poÙowy XVI do koÚca XVIII
wieku, GdaÚsk 2003.
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królowie Polski (Zygmunt August i Stefan Batory), kardynaÙowie i biskupi, kler diecezjalny, moČnowÙadcy i mieszczanie.
NiezaleČnie od tego SzafarzyÚski ukazaÙ owoce kilku lub kilkunastoletniego zaangaČowania jezuitów na polu ksztaÙcenia i wychowania mÙodzieČy w kolegiach Towarzystwa Jezusowego oraz
kandydatów do kapÙaÚstwa w seminariach diecezjalnych i papieskich. W ten sposób odpieraÙ zarzuty przeciwników zaangaČowania jezuitów na polu szkolnictwa (przede wszystkim innowierców) oraz równoczeïnie pobudzaÙ do hojnoïci nast¿pnych
biskupów i moČnowÙadców do fundacji kolejnych kolegiów.
W swoim opisie SzafarzyÚski podkreïlaÙ, Če zaangaČowanie
jezuitów w kolegiach ma na celu wi¿ksz chwaÙ¿ BoČ oraz tworzenie dobra wspólnego ukochanej ojczyzny. Z opisu daje si¿
wyczu° miÙoï° jezuitów do ojczyzny oraz pragnienie budowania dobrze zorganizowanego i funkcjonujcego organizmu paÚstwowego Rzeczypospolitej, której mieszkaÚcy wcielaj w Čycie
zasady Ewangelii Jezusowej i s jednoczeïnie wierni papieČowi,
gÙowie KoïcioÙa powszechnego. Czytelnik mógÙ si¿ przekona°,
Če chociaČ jezuici polscy naleČeli do wielkiego mi¿dzynarodowego zakonu, to jednoczeïnie byli lojalnymi obywatelami Rzeczypospolitej i rzetelnymi wspóÙpracownikami w dziele tworzenia jej dobrobytu i pomyïlnoïci, ludĊmi o szerokich horyzontach
myïlenia, kapÙanami wyksztaÙconymi i uksztaÙtowanymi w duchu postanowieÚ soboru trydenckiego, którego dekrety, obok
konstytucji zakonnych i dokumentów papieskich, stanowiÙy
program i cel ich dziaÙaÚ i zaangaČowaÚ.
Oprócz pracy w kolegiach, SzafarzyÚski ukazaÙ caÙ gam¿
duszpasterskiego zaangaČowania jezuitów oraz ich dziaÙalnoï°
na polu szerzenia dzieÙ miÙosierdzia, które miaÙy na uwadze los
biednych, chorych i wi¿Ċniów. Ponadto zwróciÙ uwag¿, Če zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w Siedmiogrodzie jezuici dČyli
do ugruntowania wiary katolików oraz przywrócenia jednoïci
religijnej, któr uwaČali za warunek budowania silnego paÚstwa, zdolnego skutecznie odpiera° ataki jego wrogów. Z tego
powodu jezuici zwalczali wpÙywy róČnych wspólnot protestanckich oraz podejmowali wysiÙki zmierzajce do przywrócenia
jednoïci z Čyjcymi na terenie Rzeczypospolitej wiernymi KoïcioÙa prawosÙawnego. Wkrótce miaÙo si¿ okaza°, Če prace te
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zaowocowaÙy podpisaniem unii brzeskiej, do której zawarcia
niemaÙo przyczyniÙa si¿ dziaÙalnoï° jezuitów, zwÙaszcza Piotra
Skargi. Oprócz Skargi, który pojawiÙ si¿ kilka razy na kartach
opisu fundacji kolegiów jezuickich na rozlegÙych ziemiach Rzeczypospolitej, SzafarzyÚski wspomniaÙ takČe kilku innych jezuitów: Baltazara Hostounský’iego, Jakuba Wujka, Szymona Wysokiego, StanisÙawa RozraČewskiego, StanisÙawa Warszewickiego,
Franciszka Sunyera i Giovanni Paolo Campan¿.
Nie ulega wtpliwoïci, Če doÙczajc do Čyciorysu Ignacego
Loyoli opis powstania kolegiów na ziemiach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, SzafarzyÚski pragnÙ pokaza° czytelnikowi,
Če jezuici polscy wiernie realizuj charyzmat swego zaÙoČyciela,
czyli podejmuj dziaÙalnoï° majc na celu wi¿ksz chwaÙ BoČ
i post¿p dusz w Čyciu i nauce chrzeïcijaÚskiejȹ101.

101
Por. List apostolski Regimini militantis Ecclesiae papieČa PawÙa III z 27 IX
1540 r., w: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy UzupeÙniajce zatwierdzone przez t¿ sam Kongregacj¿,
Kraków-Warszawa 2001, s. 29.
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JEZUICKA WY SZA SZKORA „IGNATIANUM”
W KRAKOWIE

DziaÙalnoï° „Ignatianum” si¿ga swymi korzeniami lat 30. XX
wieku, kiedy to w dniu 8 wrzeïnia 1932 roku naukowo-dydaktyczny krakowski oïrodek filozoficzny jezuitów uzyskaÙ prawa
koïcielne. Prawa te, a w szczególnoïci prawo nadawania akademickiego tytuÙu licencjata filozofii (równoznacznego wówczas
z tytuÙem magistra), otrzymaÙ na podstawie pisma KardynaÙa
Prefekta Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów, skierowanego na r¿ce GeneraÙa Zakonu Towarzystwa Jezusowegoȹ1.
Ta sama Kongregacja uznaÙa i zatwierdziÙa Statuty WydziaÙów
Teologii i Filozofii, erygowanych w kolegiach Towarzystwa Jezusowego. Dwa lata póĊniej Krakowski WydziaÙ Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego dekretem tejČe Kongregacji z dnia 2 lutego
1934 r. uzyskaÙ ostatecznie osobowoï° prawnȹ2.
WydziaÙ Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego od samego pocztku, czyli od roku 1932, miaÙ swoj siedzib¿ w Krakowskim
Kolegium Towarzystwa Jezusowego przy ulicy MikoÙaja Kopernika 26. Jedynie w czasie II wojny ïwiatowej (1939-1945), wskutek
zagarni¿cia przez okupanta pomieszczeÚ Kolegium Krakowskiego,

1
2

Acta Romana Societatis Iesu, t. 7 (1932), s. 62-64.
TamČe, s. 67.
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WydziaÙ korzystaÙ okresowo z goïcinnoïci kolegium jezuickiego
w Nowym Sczu.
Pismem z dnia 25 lutego 1973 r. (N. 924/71/12) Kongregacja
Edukacji Katolickiej uznaÙa i zatwierdziÙa na okres próbny nowy
Statut WydziaÙu, zredagowany wedÙug Normae quaedam z 1968
roku i jednoczeïnie WydziaÙ uzyskaÙ prawo nadawania wszystkich
stopni akademickich w zakresie filozofii (art. 29). Po opublikowaniu w 1979 r. Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana trzeba
byÙo opracowa° nowe statuty, które w 1984 r. zostaÙy zatwierdzone przez Kongregacj¿ Edukacji Katolickiej na okres próbny. W roku
1990 zaaprobowano je juČ definitywnie.
WaČnym wydarzeniem dla Krakowskiego WydziaÙu Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego byÙ dzieÚ 17 maja 1989 roku.
Wtedy to trwajce wiele lat rozmowy pomi¿dzy Rzdem PRL
a Episkopatem Polski zakoÚczyÙy si¿ pomyïlnym wynikiem
w sprawie uzyskania praw paÚstwowych dla kilku uczelni koïcielnych. WydziaÙ nasz zostaÙ oficjalnie uznany przez polskie
wÙadze paÚstwowe za osob¿ prawn i odtd podlegaÙ przepisom Umowy zawartej dnia 30 czerwca 1989 r. mi¿dzy Rzdem Polskim oraz Konferencj Episkopatu Polski w sprawie uregulowania
statusu wyČszych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez PaÚstwo stopni i tytuÙów naukowych nadawanych przez
te uczelnieȹ3.
W tym samym roku 1989 niewtpliwie z natchnienia Ducha
gwi¿tego, które przejawiÙo si¿ w inicjatywie ks. dr. hab. WÙadysÙaw Kubika SJ, autora niniejszego tekstu, a zarazem zgodnie
z Konstytucj Apostolsk Sapientia Christiana o uniwersytetach
i wydziaÙach koïcielnych (art. 3, § 1 i 2; art. 84, pkt c, d), postanowiliïmy wyjï° naprzeciw zapotrzebowaniu spoÙeczeÚstwa
polskiego. WyraziÙo si¿ to zainaugurowaniem w Wydziale
Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, w dniu
7 paĊdziernika 1989 roku, Instytutu Kultury Religijnej – dwuletniego studium filozoficzno-teologicznego dla osób ïwieckich.
Celem gÙównym tej inicjatywy byÙo pogÙ¿bienie formacji religijnej w zakresie szeroko rozumianej kultury przede wszystkim
laikatu, cho° nie wykluczaÙo si¿ udziaÙu sióstr zakonnych i braci
3

„Monitor Polski”, Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr 22, poz. 174.
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zakonnych. Nie spodziewaliïmy si¿, Če podj¿ta inicjatywa spotka si¿ z tak wielkim zainteresowaniem. Na pierwsze spotkanie
inaugurujce studium zgÙosiÙo si¿ aČ 76 osób. Dzi¿ki Čyczliwoïci
ówczesnego przeÙoČonego Domu Wydawnictwa WAM, ks. StanisÙawa MusiaÙa SJ, mogliïmy w duČej sali budynku Wydawnictwa rozpocz° i prowadzi° przez caÙy rok zaplanowane zaj¿cia.
W organizacji tego pocztku i w kolejnych latach pracy trzeba
podkreïli° zaangaČowanie ks. dr. Jerzego Oleksego SJ jako dyrektora administracyjnego Instytutu i pani Józefy BiaÙas, która
podj¿Ùa si¿ prowadzenia sekretariatu studium. PoniČej podajemy
fragmenty pierwszego folderu zapraszajcego do udziaÙu w studium oraz jego ramowy program.
WydziaÙ Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
ul. Kopernika 26

ZAPRASZA
Wszystkich zainteresowanych pogÙ¿bieniem wiedzy i formacji religijnej
do udziaÙu w zaj¿ciach prowadzonych przez przywydziaÙowy
I N S T Y T U T KULTURY RELIGIJNEJ
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PROGRAM
Przewidywana formacja w ramach Instytutu obejmuje trzy gÙówne dziaÙy:
historyczno-religijny, filozoficzny i teologiczny.
I. Religia w historii
Podejmowane w tym dziale rozwaČania b¿d si¿ skupia° na zagadnieniu roli religii w ksztaÙtowaniu si¿ cywilizacji, struktur spoÙecznych, obyczajów, prawodawstwa czy sztuki. W sposób szczególny b¿d omówione:
1. Wybrane zagadnienia z zakresu historii religii i problemy religioznawstwa (z uwzgl¿dnieniem treïci programów religioznawstwa
w dzisiejszej szkole).
2. Problem religii w historii spoÙeczeÚstw – religia w dziejach chrzeïcijaÚstwa, religia a polityka, religia w literaturze i sztuce.
II. Religia a filozofia
W dziale tym omawia° b¿dziemy proponowane w historii rozwizania konfliktu mi¿dzy rozumem i wiar. Skupimy si¿ na nast¿pujcych zagadnieniach:
1. Bóg w filozofiach
a. Nauki przyrodnicze a problem ïwiatopogldu (materialistyczny opis ïwiata i czÙowieka, problem redukcjonizmu bytowego).
b. Bóg pytaniem czÙowieka (argumenty za istnieniem Boga, pluralizm obrazów Boga).
c. Wybrane zagadnienia wspóÙczesnego ateizmu (ĊródÙa, argumenty
i ocena wspóÙczesnego ateizmu).
2. CzÙowiek w teorii i dziaÙaniu
a. Etyka a religia (autonomia osoby w dziaÙaniu, problem norm
moralnych, wolnoï°, sumienie a religijny autorytet).
b. Psychologia a religia (psychologia ludzkich uczu°, instynktów, naÙogów, wyborów).
III. Wybrane zagadnienia teologii
W ramach kolejnego dziaÙu b¿dziemy stara° si¿ zapozna° sÙuchaczy z bogatym doïwiadczeniem KoïcioÙa w duchu Soboru WatykaÚskiego II. Oto wybrane tematy:
1. Bóg i czÙowiek w Piïmie gwi¿tym (SÙowo Boga o Sobie i czÙowieku, elementy antropologii biblijnej, wprowadzenie do tekstów
biblijnych, teologia poszczególnych tekstów biblijnych).
2. Bóg i czÙowiek w nauczaniu i Čyciu KoïcioÙa
a. Rozwój rozumienia prawd wiary u Ojców KoïcioÙa i w nauczaniu Soborów.
b. Tajemnica i Čycie KoïcioÙa
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3. Obecnoï° chrzeïcijanina w ïwiecie (antropologia teologiczno-duszpasterska)
a. Teologia rodziny
b. Teologia godnoïci i praw czÙowieka
c. Teologia pracy
4. Bóg wiary i modlitwy
(IgnacjaÚskie )wiczenia duchowne drog poznania Boga, czÙowieka, wyzwolenia, rozeznania duchów; )wiczenia duchowne szkoÙ
modlitwy).
5. RóČne formy apostolskiego posÙugiwania w Koïciele – katechetyka, homiletyka, wspólnoty i ruchy religijne w Koïciele.

Znaczce zmiany w kolejnych latach
funkcjonowania „Ignatianum”
W zwizku z tym, Če rok 1990/1991 byÙ rokiem wielkiego jubileuszu ignacjaÚskiego: 500 lat od urodzin ïw. Ignacego Loyoli
(1491-1991) i 450 lat istnienia Zakonu (1540-1990) – Uczelnia przyj¿Ùa nazw¿ „Ignatianum” dla uczczenia osoby oraz imienia zaÙoČyciela zakonu Towarzystwa Jezusowego ïw. Ignacego Loyoli.
W tymČe roku akademickim 1990/91 znacznie poszerzono
dziaÙalnoï° WydziaÙu Filozoficznego przez wprowadzenie pi¿cioletnich stacjonarnych studiów pedagogiki religijnej.
Z kolei od roku 1993/94 studium w Instytucie Kultury Religijnej przeksztaÙciÙo si¿ w trzyletnie kolegium z moČliwoïci kontynuowania nauki w trybie zaocznym aČ do uzyskania tytuÙu
magistra filozofii w zakresie pedagogiki. Trzeba doda°, Če filozofi¿ na Wydziale Filozoficznym do roku akademickiego 1998/99
studiowali tylko klerycy Towarzystwa Jezusowego. Poczwszy od
tego roku na filozofi¿ przyjmowano takČe studentów ïwieckich.
Dlaczego zdecydowaliïmy si¿ wprowadzi° w Wydziale Filozoficznym studium pedagogiki?
Charyzmatem Towarzystwa Jezusowego byÙo i jest szkolnictwo i formacja czÙowiekaȹ4. Dlatego wÙaïnie obok studiów
4
Por. Rozmowa z rektorem prof. dr. hab. WÙadysÙawem Kubikiem SJ
Magdaleny W¿grzynowicz-Plichta, Royal City Cracow, January-February 2004,
nr 8, s. 13; Por. takČe, WyČsza SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
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filozoficznych zdecydowaliïmy zorganizowa° w „Ignatianum”
ksztaÙcenie w zakresie pedagogiki. Naszym zamierzeniem byÙo
i jest przygotowa° studentów, aby potrafili radzi° sobie z kaČd napotkan sytuacj, a takČe, by prac¿ pedagoga traktowali
jako waČne zadanie Čyciowe, jako powoÙanie i speÙnianie misji
wobec spoÙeczeÚstwa. Uznaliïmy, Če po okresie narzucania mÙodym ludziom ïwiatopogldu materialistycznego, mamy szczególny obowizek ksztaÙci° na gruncie wartoïci chrzeïcijaÚskich.
O sÙusznoïci podj¿tej decyzji ïwiadczy fakt, Če po dziï dzieÚ kierunek ten w naszej uczelni budzi najwi¿ksze zainteresowanie.
Szkoda tylko, Če wïród specjalnoïci pedagogicznych, jak zobaczymy niČej, nie ma juČ specjalnoïci pedagogika religijna. Mamy
nadziej¿, Če specjalnoï° ta zostanie przywrócona.
W zwizku z napÙywem studentów trzeba byÙo szybko myïle° o poszerzeniu bazy lokalowej. Dzi¿ki staraniom wówczas
jeszcze ks. dr. Zbigniewa Marka SJ (obecnie prof. zw. dr hab.)
zostaÙ przeprowadzony gruntowny remont niewielkiego budynku na posiadÙoïci kolegium (przedwojenna drukarnia Wydawnictwa Ksi¿Čy Jezuitów). Kolejny rok dziaÙalnoïci dla ponad 150
studentów mogliïmy prowadzi° juČ w nowych pomieszczeniach
aČ do pami¿tnego roku 1996, kiedy uszkodzony dotychczasowy
budynek przestaÙ si¿ nadawa° do prowadzenia zaj¿°. Ale jednoczeïnie rozpocz¿to gruntowny remont cz¿ïci Kolegium Krakowskiego zajmowanego w okresie II wojny ïwiatowej przez niemiecki szpital wojskowy, a potem z nakazu wÙadz komunistycznych
przez szpital paÚstwowy. Podczas trwajcego remontu prowadziliïmy zaj¿cia w salach wynajmowanych w parafii ïw. MikoÙaja, w parafii na Salwatorze, u ojców dominikanów i franciszkanów, a takČe w domu prowincjalskim przy MaÙym Rynku.
W roku 1998 mogliïmy juČ pracowa° w odremontowanych
pomieszczeniach i cieszy° si¿ dalsz rozbudow pomieszczeÚ
Ignatianum. Szczególn radoïci byli jednak studenci, którzy
mimo trudnoïci lokalowych coraz liczniej zgÙaszali si¿ do naszej
Uczelni. W roku akademickim 1994/95 studiowaÙo juČ u nas 581
osób, a w roku 1999/2000 aČ 1510.
w Krakowie, w: MaÙopolska 2004, Rok wstpienia do Unii Europejskiej, Korporacja
Wydawnicza, Biuro Promocji, ul Modrakowa 42-21, 85-684 Bydgoszcz, s. 38.
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Po dokonanym remoncie w pomieszczeniach nieprawnie
nam zagarni¿tych rozpocz¿to takČe budow¿ nowego, nowoczesnego skrzydÙa Uczelni z czterema salami wykÙadowymi i duČymi salami gimnastycznymi. W tej nowej cz¿ïci w roku 2001 zostaÙ takČe ukoÚczony najpi¿kniejszy obiekt Uczelni, Aula Wielka
im. Grzegorza Piramowicza SJ. Jej otwarcie zostaÙo poÙczone
z Sympozjum na temat Uczelnia jezuicka wobec wspóÙczesnoïci. Na
pocztku gÙos zabraÙ ówczesny ProwincjaÙ Prowincji Polski PoÙudniowej, a zarazem Delegat Wielkiego Kanclerza ks. dr Adam
ak SJ. Na caÙoï° sympozjum skÙadaÙy si¿ trzy waČne wystpienia. Minister Edukacji Narodowej prof. zw. dr hab. MirosÙaw
Handke przedstawiÙ wykÙad na temat: Oczekiwania paÚstwa wobec katolickich oïrodków edukacyjnych. Ks. bp dr Kazimierz Nycz
mówiÙ o odpowiedzialnoïci KoïcioÙa za wychowanie „nowego
czÙowieka”. Przewodniczca Katolickiego Niemieckiego Zwizku Kobiet Waltraud Boelte zaprezentowaÙa temat: WkÙad organizacji kobiecych w tworzenie kultury europejskiej na przykÙadzie Katolickiego Niemieckiego Zwizku Kobiet.
W maju 2002 roku podczas kolejnego sympozjum goïciliïmy
Wielkiego Kanclerza naszej Uczelni ówczesnego GeneraÙa Towarzystwa Jezusowego, którym byÙ O. Peter-Hans Kolvenbach.
Podj¿to wówczas refleksj¿ na temat intelektualnego wymiaru
misji KoïcioÙa z wyakcentowaniem peÙnienia tej misji w Towarzystwie Jezusowym. O pracy intelektualnej na przestrzeni
dziejów mówiÙ prof. dr hab. Ryszard Legutko. Ks. bp prof. dr
hab. Tadeusz Pieronek, ówczesny Rektor Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, ukazaÙ trosk¿ KoïcioÙa o rozwój studiów uniwersyteckich i badaÚ o charakterze naukowym w Polsce w okresie komunizmu. O. GeneraÙ Peter-Hans Kolvenbach SJ
przedstawiÙ znaczenie apostolstwa intelektualnego jako misji
Towarzystwa Jezusowego. O apostolstwie intelektualnym jezuitów dawniej i dziï mówili: ks. prof. dr hab. Ludwik GrzebieÚ SJ,
ks. dr Marek Inglot SJ oraz ks. mgr (obecnie doktor) Andrzej
PaweÙ Bieï SJ.
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WyČsza SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna
„Ignatianum”
W cigu 10 lat (1989-1999) WydziaÙ Filozoficzny Towarzystwa
Jezusowego poszerzyÙ swoj dziaÙalnoï° do tego stopnia, Če dotychczasowy Statut, a takČe sama nazwa uczelni przestaÙy odpowiada° stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne byÙo dokonanie
istotnych zmian, zwÙaszcza Če wÙaïnie w roku 1999 przygotowywano Umow¿ mi¿dzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencj
Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkóÙ wyČszych, zakÙadanych i prowadzonych przez KoïcióÙ Katolicki. Zwróciliïmy si¿ zatem
do Kongregacji Edukacji Katolickiej w Rzymie z proïb o zatwierdzenie zmiany nazwy uczelni. Niewtpliwie w caÙym tym procesie gÙówn rol¿ odegraÙ ks. prof. dr. hab. WÙadysÙaw Kubik SJ
wraz z asystentem ojca generaÙa o. BogusÙawem Steczkiem SJ,
prowincjaÙem Polski PoÙudniowej ks. dr. Adamem akiem SJ
oraz ks. dr. Grzegorzem Ruszczakiem SJ – obecnym Prorektorem
do spraw Organizacji i Rozwoju Uczelni. W zwizku z podj¿tymi staraniami pismem z dnia 7 czerwca 1999 r., skierowanym na
r¿ce Ojca GeneraÙa, którym byÙ wówczas o. Peter-Hans Kolvenbach, Kongregacja zaaprobowaÙa zastpienie nazwy WydziaÙ Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie nazw: „WyČsza
SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum» w Krakowie”ȹ5.
W tym samym piïmie Kongregacja prosiÙa o przedstawienie jej
celem aprobaty statutu i regulaminów studiów.
Wspomniana wyČej Umowa mi¿dzy Rzdem Rzeczypospolitej
Polskiej a Konferencj Episkopatu Polski podpisana 1 lipca 1999 r.
przyj¿Ùa zmian¿ nazwy naszej Uczelni i uznaÙa osobowoï° prawn „Ignatianum”ȹ6. Ponadto w dniu 18 stycznia 2000 r. otrzymaliïmy decyzj¿ Ministra Edukacji Narodowej stwierdzajc
speÙnienie przez WyČsz Szkol¿ Filozoficzno-Pedagogiczn

5
Congregatio De Institutione Catholica, Prot N. 400/99; Por. Statut WyČszej
SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej (odtd stosujemy skrót WSFP) „Ignatianum” w Krakowie, Kraków 2001, s.127-130.
6
Dziennik Ustaw RP., 1999, nr 63, poz. 727.
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„Ignatianum” w Krakowie warunków do prowadzenia studiów magisterskich na kierunkach: „filozofia” i „pedagogika”ȹ7.
W zwizku z powyČszymi faktami szybk i kompetentn prac¿ nad Statutami podj¿li dotychczasowy dziekan WydziaÙu, p.o.
rektora ks. Henryk Pietras SJ, prodziekan WydziaÙu p.o. dziekana ks. dr hab. WÙadysÙaw Kubik SJ i ks. dr Grzegorz Ruszczak SJ
przy wspóÙpracy ks. prof. zw. dr. hab. Romana Darowskiego SJ
i ks. prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Marka SJ.
Statut zredagowano zgodnie z obowizujcym prawem koïcielnym, czyli z Konstytucj Apostolsk Sapientia Christiana,
z 1979 r., z doÙczonymi do niej Ordinationes z 1979 r. oraz zgodnie
z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r. Natomiast w zwizku
z Umow mi¿dzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencj Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkóÙ wyČszych, zakÙadanych i prowadzonych przez KoïcióÙ Katolicki, z dnia 1 lipca 1999
r., Statut zostaÙ takČe dostosowany do norm paÚstwowych,
zwÙaszcza do Ustawy o szkolnictwie wyČszym z dnia 12 wrzeïnia 1990 r.ȹ8 i póĊniejszymi jej uzupeÙnieniami.
Statut i proïba o erygowanie w „Ignatianum” WydziaÙu Pedagogicznego zostaÙy juČ w tymČe roku 2000 skierowane do
Kongregacji Edukacji Katolickiej. Po niedÙugim czasie w dniu
8 grudnia 2000 roku, w uroczystoï° Niepokalanego Pocz¿cia
Najïw. Maryi Panny, Kongregacja Edukacji Katolickiej osobnym
dekretem erygowaÙa w „Ignatianum” obok WydziaÙu Filozoficznego WydziaÙ Pedagogiczny, a takČe zatwierdziÙa przedstawiony jej Statut WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum”ȹ9.
Wobec zaistniaÙych faktów w dniu 17 stycznia 2001 r. Rady
poszczególnych WydziaÙów wybraÙy swoich dziekanów, a ukonstytuowany Senat „Ignatianum” zgodnie z zatwierdzonym
„Regulaminem wyborów na Rektora i Prorektorów” WyČszej
SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie
wybraÙ pierwszego rektora „Ignatianum”. ZostaÙ nim ks. prof.
7

Minister Edukacji Narodowej, prof. dr hab. MirosÙaw Handke,
DNS-1-0145/AM/WSF-P/2000 Warszawa, dnia 18.01.2000 r.
8
Dz. U. 12 IX 1990. Nr 65 poz. 385.
9
Oba te dokumenty – por. Statut WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, dz. cyt., s. 139-150.
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zw. dr hab. WÙadysÙaw Kubik SJ. Odpowiedzialn za prowadzenie sekretariatu rektora zostaÙa mgr Urszula Marecka, absolwentka „Ignatianum”.
Dziekanem WydziaÙu Filozoficznego zostaÙ wybrany ks. prof.
zw. dr hab. Roman Darowski SJ. WydziaÙ Filozoficzny realizowaÙ
swój dotychczasowy program ksztaÙcenia.
Na studium do Bakalaureatu (czyli obecnego licencjatu) obowizywaÙy na Wydziale Filozoficznym nast¿pujce przedmioty:
wprowadzenie do filozofii, filozofia poznania, metafizyka, filozofia czÙowieka, etyka, filozofia spoÙeczna, teologia naturalna, filozofia przyrody (kosmologia), filozofia religii, historia filozofii
staroČytnej, historia filozofii ïredniowiecznej, historia filozofii
nowoČytnej, historia filozofii wspóÙczesnej, psychologia empiryczna, wprowadzenie do Tajemnicy Zbawienia, seminarium
bakalaureackie, j¿zyk ÙaciÚski, j¿zyk nowoČytny (I).
Inne wykÙady i seminaria monograficzne ustalaÙa Rada WydziaÙu zgodnie z Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez
Kongregacj¿ Edukacji Katolickiej.
Do licencjatu specjalizacyjnego (obecnie magisterium) obowizywaÙy studentów na poszczególnych specjalnoïciach nast¿pujce przedmioty: filozofia czÙowieka, filozofia spoÙeczna, filozofia
religii, inne byÙy ustalane wraz z promotorem pracy licencjackiej
(magisterskiej). Zreszt szczegóÙy ustalaÙa Rada WydziaÙu zgodnie z Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez Kongregacj¿
Edukacji Katolickiej. NaleČaÙy do nich: dydaktyka ogólna, wykÙady monograficzne, wykÙady do specjalizacji, seminarium – lektura
klasyków filozofii, seminarium licencjackie, j¿zyk nowoČytny (II).
Dziekanem nowo utworzonego WydziaÙu Pedagogicznego
zostaÙ ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ. WydziaÙ Pedagogiczny bardzo poszerzyÙ zakres swojej dziaÙalnoïci.
Na pierwszym cyklu studiów do b a k a l a u r e a t u (dziï powiedzielibyïmy licencjackim) realizowano przedmioty filozoficzne (historia filozofii, teoria poznania, etyka, teologia naturalna i filozofia czÙowieka); przedmioty teologiczne (dogmatyka,
teologia biblijna, teologia moralna, wybrane zagadnienia z teologii fundamentalnej, wybrane zagadnienia z liturgiki i wprowadzenie do Pisma gwi¿tego); przedmioty psychologiczno-pedagogiczne (wprowadzenie do pedagogiki i pedagogika
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ogólna, pedagogika porównawcza, dydaktyka ogólna, teoria
wychowania, historia oïwiaty i wychowania, psychologia) oraz
inne przedmioty, jak seminarium bakalaureackie, j¿zyk ÙaciÚski
i j¿zyk nowoČytny (I).
Inne wykÙady i seminaria monograficzne ustalaÙa Rada WydziaÙu zgodnie z Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez
Kongregacj¿ do Spraw Wychowania Katolickiego.
Na drugim cyklu studiów zwanym l i c e n c j a t e m s p e c j a l i z a c y j n y m (dziï jest to studium magisterskie) wyodr¿bniono kilka róČnych specjalizacji: pedagogika religijna i katechetyka, pedagogika spoÙeczno-opiekuÚcza, pedagogika rodziny
i pedagogika resocjalizacyjna. Studentów wszystkich specjalizacji obowizywaÙy przedmioty pedagogiczne. NaleČaÙy
do nich: metody badaÚ pedagogicznych, metody statystyczne
w badaniach pedagogicznych, pedagogika spoÙeczna, edukacja
aksjologiczna, j¿zyk nowoČytny (II), seminarium licencjackie
(magisterskie) zgodne ze specjalnoïci.
Poza tym studenci poszczególnych specjalizacji realizowali
dodatkowe obowizujce ich przedmioty. I tak w zakresie P e d a g o g i k i r e l i g i j n e j i k a t e c h e t y k i studiowali: katechetyk¿
fundamentaln, histori¿ katechezy, metodyk¿ szczegóÙow katechizacji, katechez¿ na poszczególnych etapach wieku, katechez¿ porównawcz, wychowanie moralne w katechezie i Liturgi¿ w katechezie.
Studenci P e d a g o g i k i s p o Ù e c z n o - o p i e k u Ú c z e j m i e l i: pedagogik¿ spoÙeczno-opiekuÚcz, metodyk¿ pracy opiekuÚczo-wychowawczej, dziaÙalnoï° opiekuÚczo-wychowawcz,
modele osobowoïci wychowawcy, profilaktyk¿ spoÙeczn oraz
prawodawstwo opiekuÚczo-wychowawcze.
Studentów specjalizacji P e d a g o g i k a r o d z i n y obowizywaÙy przedmioty: pedagogika rodziny, teologia maÙČeÚstwa i rodziny, etyka maÙČeÚstwa i rodziny, demografia i polityka ludnoïciowa, planowanie rodziny, rodzina w ïwietle prawa koïcielnego,
rodzina w ïwietle prawa cywilnego.
I wreszcie studenci, którzy wybierali jako specjalizacj¿ P e d a g o g i k ¿ r e s o c j a l i z a c y j n , byli zobowizani zaliczy°:
pedagogik¿ resocjalizacyjn, prawne podstawy resocjalizacji,
patologie spoÙeczne, socjoterapi¿, psychologi¿ kliniczn, profilaktyk¿ spoÙeczn i diagnostyk¿ resocjalizacyjn.
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Inne wykÙady i seminaria monograficzne ustalaÙa Rada WydziaÙu zgodnie z Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez
Kongregacj¿ Edukacji Katolickiejȹ10.

Znaczcy rozwój WyČszej SzkoÙy
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w drugim dziesi¿cioleciu swej dziaÙalnoïci
Najpierw rok 2004 zaznaczyÙ si¿ w „Ignatianum” zmianami
personalnymi. Kolejnym rektorem od roku akademickiego
2004/2005 zgodnie ze statutem uczelni zostaÙ ks. prof. zw. dr hab.
Ludwik GrzebieÚ SJ. Stanowiska prorektorów obj¿li ks. prof.
dr hab. Zbigniew Marek SJ oraz prof. dr hab. Ryszard Terlecki.
Dziekanem WydziaÙu Filozoficznego ponownie zostaÙ wybrany
ks. prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ, zaï dziekanem WydziaÙu Pedagogicznego dr Andrzej Hajduk SJ.
Zbyt wiele miejsca zaj¿Ùaby dokÙadna prezentacja poszczególnych dziaÙaÚ i osigni¿° „Ignatianum”. Wymieni¿ jednak przynajmniej kilka charakterystycznych i znaczcych dla rozwoju
uczelni faktów.
WyČsza SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”
byÙa gospodarzem wielu waČnych inicjatyw o charakterze
naukowym:
– W maju 1994 roku „Ignatianum”, b¿dc jeszcze WydziaÙem
Filozoficznym, organizowaÙo Mi¿dzynarodowy Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej, który co dwa lata ma miejsce
w innym kraju europejskim.
– W dniach od 29 sierpnia do 2 paĊdziernika 1998 roku WydziaÙ Filozoficzny organizowaÙ takČe co dwa lata odbywajce si¿
sympozjum jezuitów filozofów z terenu Europy: JESPHIL (skrót

10
CaÙy ten program studiów na Wydziale Pedagogicznym zatwierdziÙa
Kongregacja Edukacji Katolickiej, por. Statut WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej, „Ignatianum” w Krakowie, dz. cyt., s. 66 (wersja polska) i s. 126
(wersja wÙoska).
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od Jesuits Philosophers). BraÙo w nim udziaÙ 36 jezuitów, w tym
6 Polakówȹ11.
– Od 25 do 27 lutego 2001 roku miaÙo miejsce sympozjum
„Nauka-Wiara Katecheza” zorganizowane przez Towarzystwo
Filozoficzne „Ignatianum”.
– W dniach od 19 do 23 listopada 2001 odbywaÙo si¿ w „Ignatianum” sympozjum „CzÙowiek w jednoczcej si¿ Europie”.
Wïród goïci byli m.in. prof. Hans-Georg Ziebertz z Uniwersytetu w Würzburgu, ks. bp. prof. zw. dr hab. Tadeusz Pieronek (PAT
Kraków), dr Hans-Heiner Boelte.
– W dniu 21 wrzeïnia 2004 roku miaÙ miejsce w „Ignatianum” IV gwiatowy DzieÚ FAS (Fetal Alcohol Syndrom) przy
wspóÙudziale „Fundacji Oïwiecenia Publicznego” Towarzystwa
Asystentów Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, PeÙnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i PrzeciwdziaÙania Przest¿pczoïci MÙodzieČy.
– Z kolei w dniach od 24 do 25 wrzeïnia 2004 roku organizowano II Konferencj¿ Psychologiczno-Pedagogiczn odbywajc
si¿ w ramach IX Mi¿dzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Tematem konferencji byÙa
„ToČsamoï° czÙowieka z perspektywy interdyscyplinarnej”.
WspóÙorganizatorami spotkania byli: Polskie Towarzystwo
Neuropsychologiczne, Instytut Psychologii Stosowanej UJ, Katedra Pedagogiki Specjalnej „Ignatianum” oraz Katedra i ZakÙad Neurolingwistyki Akademii Medycznej im. L. Rydygiera
w Bydgoszczy.
– W roku 2003 miaÙo miejsce II Seminarium Dydaktyki Akademickiej „Studenci we wspólnocie akademickiej” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, OddziaÙ
w Krakowie, z siedzib w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
JagielloÚskiego.
Podczas wykÙadów otwartych zorganizowanych przez „Ignatianum” oraz Centrum Kultury i Dialogu, na które zapraszano róČne osobistoïci ze ïwiata nauki, kultury, polityki, referaty gÙosili m.in. o. prof. Augustyn Jankowski OSB, red. Bernard
11
Por. R. Darowski SJ, Filozofia Jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy, WyČsza SzkoÙa Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i Wydawnictwo
WAM, Kraków 2001, s. 37.
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Margueritte, prof. Jerzy Pomianowski, poseÙ Jan Maria Rokita,
prof. Roger Sages z Uniwersytetu z Lund (Szwecja), dr MieczysÙaw Lubomirski SJ z Uniwersytetu GregoriaÚskiego w Rzymie,
prof. dr hab. Bernhard Grom SJ z WyČszej SzkoÙy Filozoficznej
w Monachium.
WykÙady inauguracyjne gÙosili mi¿dzy innymi: prof. zw. dr
hab. Janusz Tazbir, czÙonek rzeczywisty PAN, prof. zw. dr hab.
Piotr Sztompka (UJ), J.E. ks. Franciszek KardynaÙ Macharski,
Metropolita Krakowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew KwieciÚski
z Uniwersytetu MikoÙaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu WarmiÚsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Bardziej szczegóÙowe informacje znajdzie czytelnik w wydawanym kaČdego roku „Roczniku WydziaÙu Filozoficznego”
i w „Roczniku WydziaÙu Pedagogicznego” w dziale „Z Čycia
uczelni”.

Ubogacona oferta dydaktyczna Uczelni
„Ignatianum”
W roku akademickim 2007/2008 nastpiÙa zmiana wÙadz
„Ignatianum”. Drug kadencj¿ rektora sprawuje ks. prof. zw.
dr hab. Ludwik GrzebieÚ SJ, Prorektorem do spraw Dydaktycznych, Naukowych i Studenckich zostaÙ dr hab. StanisÙaw Sroka
(obecnie prof. „Ignatianum”), prorektorem do spraw Organizacji i Rozwoju Uczelni – dr Grzegorz Ruszczak SJ. Dziekanem
WydziaÙu Filozoficznego zostaÙ ks. dr hab. Józef Bremer SJ, prof.
„Ignatianum”, a WydziaÙu Pedagogicznego – ks. prof. zw. dr
hab. Zbigniew Marek SJ.
WspóÙdziaÙanie i wyt¿Čona praca nowych wÙadz zaznaczyÙa si¿ wielkim ubogaceniem oferty dydaktycznej i naukowej
w „Ignatianum”, któr pragn¿ w duČym skrócie zaprezentowa°.
Przedstawiam stan z roku akademickiego 2008/2009, czyli
w dwudziestolecie istnienia „Ignatianum”. Podobna byÙa propozycja na rok akademicki 2009/2010.
ѤѦёѧіюҝ ѓіљќѧќѓіѐѧћѦ na kierunku Filozofia oferuje studentom aČ siedem specjalnoïci:
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F i l o z o f i a c z Ù o w i e k a umoČliwia studiujcym poznanie
kondycji czÙowieka, jego osobistej godnoïci i miejsca w spoÙeczeÚstwie. Pomaga w stawianiu i dawaniu odpowiedzi na pytania dotyczce poszukiwania i odnajdywania sensu ludzkiego istnienia, aby
studiujcy nie tylko sam Ùatwiej mógÙ odnaleĊ° i zrozumie° siebie,
ale równieČ pomagaÙ innym w ich poszukiwaniu toČsamoïci.
F i l o z o f i a p r z y r o d y koncentruje si¿ na filozofii przyrody
oČywionej i nieoČywionej. W zakresie filozofii przyrody oČywionej rol¿ podbudowy odgrywa biologia, a w dziedzinie filozofii
nieoČywionej fizyka i matematyka. Studiujcy filozofi¿ przyrody zajmuj si¿ wyjaïnianiem przyrody jako caÙoïci, w szczególnoïci odkrywaj istot¿ Čycia, materii, czasu i przestrzeni. Tym
samym poznaj problemy filozoficzne tkwice i ujawniajce si¿
w podstawach nauk przyrodniczych w powizaniu z uzyskiwanymi w tych naukach wynikami.
Filozofia religii i dialogu mi¿dzyreligijnego
umoČliwia zrozumienie powodów wyst¿powania religii w ïwiecie, a takČe znaczenia religii dla indywidualnego Čycia jednostki
i spoÙeczeÚstwa. Studiujcy t¿ specjalnoï° b¿d mogli podejmowa° pytania o doïwiadczenie religijne, o sensownoï° j¿zyka religii, o równoï° i „prawdziwoï°” wszystkich religii.
F i l o z o f i a s p o Ù e c z n a stawia sobie za cel wyksztaÙcenie
specjalistów, którzy posid zasadnicz merytoryczn i praktyczn wiedz¿ w dziedzinie szeroko rozumianego, filozoficznego spojrzenia na aktualne kwestie spoÙeczne, na podstawy
komunikowania spoÙecznego. Studiujcy b¿d mogli zapozna°
si¿ ze wspóÙczesn problematyk filozofii spoÙecznej, a takČe posiï° umiej¿tnoï° analizy tekstów z zakresu filozofii spoÙecznych
strategii komunikacyjnych. Mog uzyska° takČe gruntown wiedz¿ z zakresu katolickiej nauki spoÙecznej.
F i l o z o f i a k u l t u r y pragnie pomóc w caÙoïciowym spojrzeniu na wiele poszczególnych zjawisk kulturowych: spoÙecznych, politycznych, ekonomicznych, artystycznych, obyczajowych itd., a takČe nauczy° przekonywajcego ich objaïniania.
Studiujcy na tej specjalnoïci b¿d mieli zaj¿cia gÙównie z pracownikami akademickimi Instytutu Kulturoznawstwa
Filozofia dziennikarstwa i komunikacji spoÙ e c z n e j podejmuje problem dialogu i komunikacji, a ujmuje go
Pedagogika...23
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w aspekcie filozoficznym i interdyscyplinarnym, integrujcym
wiele dyscyplin nauki. Studiujcy na tej specjalnoïci b¿d si¿
mogli zaznajomi° mi¿dzy innymi z wymiarem humanistycznym
komunikacji, uïwiadomi° sobie, jak bardzo potrzebna jest dobra komunikacja, jakie s jej spoÙeczne metody i strategie. B¿d
mogli takČe zaznajomi° si¿ z podstawowymi metodami pracy
dziennikarskiej.
F i l o z o f i a s y s t e m a t y c z n a – ta z kolei ogólniejsza
specjalnoï° obejmuje takie mi¿dzy innymi dziaÙy filozofii, jak
metafizyka, teoria poznania czy logika. Decydowanie si¿ na t¿
specjalnoï° zapewnia szerok indywidualn moČliwoï° dobierania wykÙadów obieralnych, co uÙatwi wybór i pisanie pracy
licencjackiej.
Trzeba zaznaczy°, Če Zarzdzeniem z dnia 31 stycznia 1996
roku (nr 3) Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziÙo prawo nadawania przez WydziaÙ stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofiiȹ12. Do chwili obecnej wypromowano 18 doktorów.
WydziaÙ Filozoficzny oferuje takČe kierunek – K u l t u r o z n a w s t w o oraz cztery zwizane z nim specjalnoïci:
Tu r y s t y k a k u l t u r o w a, której podstawowym celem jest
przygotowanie studentów kulturoznawstwa do profesjonalnej
organizacji imprez turystycznych, które by umoČliwiaÙy poznawanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Studiujcy b¿d
mogli zdoby° umiej¿tnoï° przygotowania imprezy od strony logistycznej i technicznej oraz tworzenia programów wycieczek,
pielgrzymek itp., a takČe wyksztaÙcenie pod wzgl¿dem merytorycznym, uwzgl¿dniajcym bogactwo kulturowe odwiedzanych
miejsc. W obr¿bie tej specjalnoïci wprowadza si¿ teČ studentów
w kwestie zwizane z prowadzeniem dziaÙalnoïci agroturystycznej i stwarza moČliwoï° poszerzenia wiedzy o podróČowaniu, takČe na innych kontynentach.
P o l s k i e d z i e d z i c t w o n a r o d o w e funkcjonuje juČ
na kierunku jako P o l s k a k u l t u r a n a r o d o w a. Zakres tej
specjalnoïci od roku akademickiego 2009/10 zostaÙ poszerzony
12

TamČe, s.34.
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o dodatkowe przedmioty teoretyczne oraz o nowy przedmiot:
Edytorstwo. W ten sposób uzupeÙniÙ si¿ dotychczasowy profil specjalnoïci o zaj¿cia o charakterze zawodowym. B¿d one
przygotowywa° studentów do podejmowania pracy redakcyjnej
w wydawnictwach i w prasie. Studenci oprócz wiedzy teoretycznej otrzymaj podstawowy zasób wiedzy z zakresu edytorstwa
naukowego oraz redakcji tekstu, co niewtpliwie polepszy sytuacj¿ absolwenta na rynku pracy.
Z a r z  d z a n i e k u l t u r  umoČliwi teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów kulturoznawstwa zarówno w zakresie zarzdzania prac zespoÙow oraz projektami (przedsi¿wzi¿ciami) w obszarze kultury. PomoČe takČe zdoby° wiedz¿
i umiej¿tnoïci w dziedzinie marketingu, impresariatu, sponsoringu, komunikacji. Wprowadzi takČe w zagadnienia prawno-finansowe dziaÙalnoïci kulturalnej w Polsce i w Unii Europejskiej
oraz w zastosowanie e-narz¿dzi w tym sektorze. Tym samym
student b¿dzie przygotowany do podj¿cia pracy zawodowej
w instytucjach kultury, w administracji publicznej, w organizacjach pozarzdowych i mediach, a takČe do prowadzenia wÙasnej dziaÙalnoïci gospodarczej w sektorze kultury.
M e d i a – k u l t u r o z n a w s t w o umoČliwi przygotowanie
praktyczne do pracy jako animatora amatorskich grup teatralnych, a takČe jako krytyka filmowego i teatralnego. Absolwent
tej specjalnoïci Ùatwo znajdzie zatrudnienie w szeroko rozumianych ïrodkach masowej komunikacji lokalnych i ogólnopolskich
redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, na szeroko
rozumianym rynku wydawnictw, a takČe w agencjach reklamowych, portalach internetowych, jak równieČ w przedsi¿biorstwach i jednostkach administracji publicznej oraz samorzdowej, wreszcie jako rzecznik prasowy lub reprezentant do spraw
kontaktów z mediami, a takČe w oïrodkach kultury i innych instytucjach zajmujcych si¿ dziaÙalnoïci kulturalno-edukacyjn
jako animator amatorskich grup teatralnych.
Nie mniej bogat ofert¿ daje naszym studentom ѤѦёѧіюҝ
ѝђёюєќєіѐѧћѦ „Ignatianum”. Na kierunku pedagogiki umoČliwia si¿ ksztaÙcenie, które ma na celu ksztaÙtowanie czÙowieka
dojrzaÙego intelektualnie, uczuciowo i duchowo, otwartego na
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wyzwania naszych czasów, czÙowieka odpowiedzialnego i twórczego w realizacji swojego zaangaČowania zawodowego i spoÙecznego, umiejcego szanowa° godnoï° wÙasn oraz drugiego
czÙowieka, a takČe zdolnego do kierowania si¿ w Čyciu jezuick
zasad magis – „wi¿cej”ȹ13.
P e d a g o g i k a o p i e k u Ú c z o - w y c h o w a w c z a przygotowuje studentów do pracy na stanowiskach wychowawców
mi¿dzy innymi w placówkach opiekuÚczo-wychowawczych,
oïrodkach adaptacyjnych, instytucjach pomocy i opieki spoÙecznej, oïrodkach adopcyjno-opiekuÚczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuÚczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, oïrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach,
ïwietlicach ïrodowiskowych i terapeutycznych, instytucjach profilaktyki spoÙecznej, a takČe w organizacjach i stowarzyszeniach
charytatywnych oraz w zakÙadach pracy, sÙuČbie zdrowia, szkole,
sdownictwie. Po ukoÚczeniu programu tej specjalnoïci moČna
teČ pracowa° w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy,
opiekuna, doradcy oraz kuratora sdowego czy podejmowa° prac¿ wychowawcz jako organizator grup ïrodowiskowych.
P e d a g o g i k a r e s o c j a l i z a c y j n a udost¿pnia wiedz¿
i ksztaÙci umiej¿tnoïci potrzebne do podj¿cia pracy w charakterze wychowawców w instytucjach zajmujcych si¿ profilaktyk i resocjalizacj w zakÙadach wychowawczych, poprawczych
oraz karnych. Absolwenci tego kierunku mog takČe pracowa°
w zawodzie kuratora sdowego oraz podejmowa° prac¿ wychowawcz jako organizatorzy grup ïrodowiskowych.
P e d a g o g i k a r o d z i n y ukierunkowuje w szerokim zakresie na rodzin¿. Stwarza podstaw¿ do pracy w charakterze opiekuna i wychowawcy w instytucjach pomocy spoÙecznej, w ïwietlicach ïrodowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych,
schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, domach dziecka,
oïrodkach opiekuÚczo-adopcyjnych, placówkach opiekuÚczo-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, centrach pomocy
rodzinie, poradniach rodzinnych, sdach rodzinnych. Student
zdobywa praktyczne umiej¿tnoïci w zakresie poradnictwa
13

Por. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, tÙum. B. Steczek SJ,
Kraków 1989, s. 27.
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rodzinnego, pomocy spoÙecznej i usÙug zwizanych z zaspokajaniem potrzeb ïrodowiska rodzinnego.
W y c h o w a n i e p r z e d s z k o l n e stwarza szans¿ dobrego
przygotowania kompetentnej i wykwalifikowanej kadry, zgodnie z okreïlonymi wymaganiami ksztaÙcenia nauczycieli, którzy
byliby zdolni do dziaÙalnoïci pedagogicznej polegajcej na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od trzeciego roku Čycia aČ do rozpocz¿cia nauki w szkole. Studentów przygotowuje
si¿ takČe do peÙnienia funkcji doradczej wobec rodziców i wspierajcej ich dziaÙania wychowawcze, jakie prowadzi si¿ w placówkach wychowania przedszkolnego. Uczy si¿ ich zdobywania
takČe umiej¿tnoïci niezb¿dnych do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz diagnostyczno-wspomagajcego.
Na Wydziale Pedagogicznym jest teČ moČliwoï° studiowania
P o l i t o l o g i i jako osobnego kierunku w zakresie trzech róČnych specjalnoïci:
A d m i n i s t r a c j a s a m o r z  d o w a i p a Ú s t w o w a pozwala uzyska° kwalifikacje zawodowe umoČliwiajce podj¿cie
pracy w instytucjach paÚstwowych, samorzdowych, kulturalnych, gospodarczych, ïrodkach spoÙecznego przekazu oraz fundacjach zajmujcych si¿ szeroko rozumian problematyk wymiany mi¿dzynarodowej.
B e z p i e c z e Ú s t w o n a r o d o w e stwarza szans¿ zdobycia
kwalifikacji zawodowych do pracy w instytucjach paÚstwowych, samorzdowych, spoÙecznych dotyczcych ustroju prawnego, bezpieczeÚstwa narodowego i lokalnego, w organizacjach kryzysowych.
P r z y w ó d z t w o p o l i t y c z n e dČy do wyksztaÙcenia kwalifikacji zawodowych przydatnych do podj¿cia pracy w instytucjach paÚstwowych, samorzdowych, politycznych, ïrodkach spoÙecznego przekazu oraz fundacjach i organizacjach zajmujcych
si¿ szeroko rozumian problematyk spoÙeczn i mi¿dzynarodow oraz fundacjach zajmujcych si¿ szeroko rozumian problematyk mi¿dzynarodow i w to róČnych jej aspektach (prawnym,
politycznym, kulturalnym, gospodarczym) oraz w mediach
i szkolnictwie. W ramach wszystkich specjalnoïci student osiga
kompetencje w posÙugiwaniu si¿ j¿zykiem obcym na poziomie
biegÙoïci B2 Europejskiego Opisu KsztaÙcenia J¿zykowego Rady
Europy oraz j¿zykiem specjalistycznym z zakresu politologii.
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Nowy kierunek na Wydziale Pedagogicznym to P r a c a s o c j a l n a. Studentów przygotowuje si¿ do pracy w róČnego rodzaju oïrodkach pomocy spoÙecznej w charakterze pracownika
socjalnego posiadajcego umiej¿tnoï° niesienia pomocy ludziom
chorym, starszym, ubogim, bezdomnym, uzaleČnionym i niepeÙnosprawnym, majcym róČnego rodzaju trudnoïci w prawidÙowym funkcjonowaniu w ïrodowisku spoÙecznym, czyli
jednostkom i rodzinom znajdujcym si¿ w trudnej sytuacji Čyciowej. DČy si¿ do tego, by studenci stali si¿ profesjonalistami w zakresie pracy socjalnej i mogli takČe podejmowa° prac¿
w róČnego rodzaju organizacjach pozarzdowych, koïcielnych
i spoÙecznych, które dziaÙaj w takich obszarach, jak ubóstwo,
bezrobocie, bezdomnoï°, trudnoïci w przystosowaniu do Čycia
po opuszczeniu zakÙadu karnego, uzaleČnienia, niepeÙnosprawnoï°, kl¿ski ČywioÙowe, specyficzne wydarzenia losowe.
Studenci zdobywaj umiej¿tnoïci w zakresie udzielania porad i stosowania elementów diagnozy socjalnej i spoÙecznej,
ucz si¿ metod i technik pracy socjalnej, twórczego rozwizywania problemów spoÙecznych, inicjowania i wspóÙrealizowania
programów socjalnych, organizacji i zarzdzania prac socjaln
oraz technik tworzenia i oceny projektów socjalnych. Powinni
móc si¿ legitymowa° umiej¿tnoïciami w nawizywaniu kontaktów mi¿dzyludzkich oraz niesieniu pomocy i udzielaniu wsparcia, a takČe aktywizowaniu do samopomocy i samorozwoju.

Wydawnictwo „Ignatianum” i Biblioteka
„Ignatianum” posiada swoje wÙasne wydawnictwo wspóÙpracujce z wydawnictwem WAM. Publikacje Wydawnictwa
IGNATIANUM ukazuj si¿ w seriach wydawniczych takich jak:
„Biblioteka Horyzontów Wychowania”, „Biblioteka Pedagogiki
Religijnej”, istniejca od 1998 r. z inicjatywy WÙadysÙawa Kubika SJ i pod jego redakcj (do 2009 r. ukazaÙo si¿ 14 tomów). Od r.
2007 redaktorem serii zostaÙ ks. dr Grzegorz Ruszczak SJ; „Studia Pedagogiczne” oraz „Studia z Psychologii”. W tych seriach
Uczelnia publikuje gÙównie rozprawy swoich pracowników naukowych. Istniej równieČ serie, w ramach których ukazuj si¿
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badania z zakresu historii wychowania i kultury: „Studia i MateriaÙy do Dziejów Jezuitów Polskich”, „Klasycy Jezuickiej Historiografii”, „ródÙa do Dziejów Kultury” z dziaÙem „Inwentarze
i Katalogi” oraz „Kroniki i Listy”.
W ostatnim czasie, w zwizku z rozwojem nowych kierunków i specjalnoïci, powstaÙy nowe serie wydawnicze, które odzwierciedlaj nurty naukowo-badawcze „Ignatianum”:
„Humanitas. Studia Kulturoznawcze”, „Biblioteka Pedagogiki
IgnacjaÚskiej”, „Dylematy Resocjalizacji”, „Universum Philosophiae”, „Dyskurs Politologiczny” oraz „Pedagogika. Logopedia. Glottodydaktyka”.
DziaÙalnoï° wydawnicza obejmuje równieČ czasopisma z samodzielnymi redakcjami: „Forum Philosophicum”, „Horyzonty
Polityki”, „Horyzonty Wychowania”, „Ignatianum”, „Perspektywy Kultury”, „Rocznik WydziaÙu Filozoficznego” oraz „Rocznik WydziaÙu Pedagogicznego”
„Forum Philosophicum”, które powstaÙo z inicjatywy Romana Darowskiego SJ, umoČliwa staÙ mi¿dzynarodow i krajow
wymian¿ czasopism; od 2000 r. na zasadzie wymiany Biblioteka
Filozoficzna Ignatianum otrzymuje ok. 100 tytuÙów czasopism
zagranicznych i ponad 100 czasopism polskich; s to przewaČnie
czasopisma filozoficzneȹ14.
DziaÙalnoïci naukowo-dydaktyczej Uczelni sÙuČ: specjalistyczna Biblioteka Filozoficzna Ignatianum oraz Biblioteka Naukowa Ksi¿Čy Jezuitów. Kompletuje si¿ w nich literatur¿ filozoficzn, pedagogiczn i teologiczn w j¿zyku polskim i j¿zykach
obcych, publikacje z zakresu kultury, historii KoïcioÙa, jesuitica.
Biblioteka Filozoficzna posiada ok. 90 tys. woluminów i ok.
300 tytuÙów czasopism bieČcych, w tym poÙowa zagranicznych. Biblioteka Naukowa posiada ok. 220 tys. woluminów
ksiČek (ok. 160 tys. tytuÙów), w tym ok. 25 tys. woluminów
starych druków (19 tys. tytuÙów); ok. 2000 tytuÙów czasopism,
w tym ok. 150 tytuÙów czasopism bieČcych, z czego ok. 50 zagranicznychȹ15. Obie biblioteki s skomputeryzowane i dost¿pne w Internecie pod adresem: www.jezuici.krakow.pl/bibl. Jest
14
15

R. Darowski SJ, Filozofia Jezuitów w Polsce w XX wieku, dz. cyt., s. 39.
TamČe.
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to dzieÙo ks. prof. zw. dr. hab. Ludwika Grzebienia i jego mÙodszych wspóÙpracowników.

***
Przedstawione wyČej informacje ïwiadcz wymownie o twórczym rozwoju dydaktycznym i naukowym „Ignatianum”. Przed
dwudziestu laty nie moČna byÙo przewidywa° takiego nast¿pstwa
faktów. W obecnej sytuacji zarzd „Ignatianum” i kadra pedagogiczna stoi przed wielk odpowiedzialnoïci za dzieÙo, które urosÙo do tak interesujcych rozmiarów. ChwaÙa BoČa i dobro ludzi,
zwÙaszcza mÙodych ludzi, jest ich specyficznym zadaniem.
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INSPIRACJA IGNACJASSKA W DZIARALNOgCI
EDUKACYJNEJ MI9DZYNARODOWEGO
INSTYTUTU LUMEN VITAE

W niniejszym artykule chciaÙbym przedstawi° metody ksztaÙcenia stosowane przez Mi¿dzynarodowy Instytut Katechetyki
i Duszpasterstwa Lumen Vitaeȹ1, a nast¿pnie pokaza°, w jaki
sposób czerpi one z tradycji ignacjaÚskiej. Wczeïniej jednak zaprezentuj¿ zwi¿Ċle Instytut.

1. Podstawowe zasady dziaÙalnoïci
Instytutu Lumen Vitae
Pocztków Mi¿dzynarodowego Instytutu Lumen Vitae naleČy upatrywa° w utworzeniu w roku 1935 Centrum Dokumentacji Katechetycznej. W 1946 roku zostaÙo zaÙoČone wydawnictwo Editions Lumen Vitae oraz czasopismo o tej samej nazwie.
1
Informacje na temat Mi¿dzynarodowego Instytutu Lumen Vitae – jego
historii, celów, programu – moČna znaleĊ° na stronie http://www.lumenvitae.be
.be. W tym celu moČna równieČ si¿gn° po okolicznoïciow publikacj¿
wydan z okazji 50-tej rocznicy zaÙoČenia Instytutu, zatytuÙowan 50 ans de
rayonnnement, Editions Lumen Vitae, Bruxelles, 2008. MoČna równieČ skorzysta° ze strony Instytutu poïwi¿conej ksztaÙceniu i dokumentacji: <http://www.
lumenonl
enonline.net>.
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Natomiast sam Instytut zostaÙ utworzony w roku 1957. Dwa lata
póĊniej, na potrzeby KoïcioÙa lokalnego, powstaÙa WyČsza SzkoÙa Katechetyczna.
Obecnie ksztaÙcenie odbywa si¿ w dwóch cyklach. KaČdy
z nich koÚczy si¿ uzyskaniem dyplomu: po dwóch latach ksztaÙcenia d y p l o m u z t e o l o g i i p r a k t y c z n e j (graduat en
théologie pratique)ȹ2 oraz, równieČ po dwóch latach, s p e c j a l i stycznego dyplomu z katechezy i duszpasters t w a (diplôme spécialisé en catéchèse et pastorale). Dyplom ten
przyznawany jest wraz z dyplomem uniwersyteckim drugiego
cyklu (master of theology and religious studies) wydawanym przez
WydziaÙ Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) w ramach porozumienia zawartego
pomi¿dzy obydwiema uczelniami.
Instytut ksztaÙci osoby dorosÙe – osoby ïwieckie, ksi¿Čy, zakonników i zakonnice – z ponad trzydziestu krajów, w przedziale wiekowym od 25 do 60 lat. gredni wiek studenta wynosi okoÙo
35 lat. Osoby te maj w wi¿kszoïci dÙugie doïwiadczenie katechetyczne i pastoralne. Wielu z nich sprawowaÙo waČne funkcje
koïcielne lub przygotowuje si¿ do ich obj¿cia. W zaleČnoïci od
swoich planów i wczeïniejszych studiów kandydaci podejmuj
nauk¿ w Lumen Vitae w celu zdobycia w mi¿dzynarodowym
ïrodowisku specjalistycznego wyksztaÙcenia katechetycznego,
pastoralnego i rozwojowego.
Takie ïrodowisko studenckie, zÙoČone z juČ wyksztaÙconych
i doïwiadczonych osób, znacznie róČni si¿ od mÙodych studentów, rozpoczynajcych studia bezpoïrednio po szkole ïredniej.
Tradycyjne magistralne metody nauczania okazuj si¿ caÙkowicie nieprzystosowane do tego rodzaju odbiorców. Dlatego
Instytut przyjÙ dwie podstawowe zasady dziaÙania w zakresie pedagogii. Po pierwsze Instytut dČy do tego, aby student,
w moČliwie najwi¿kszym stopniu, samodzielnie zajÙ si¿ swoim ksztaÙceniem i wziÙ za nie odpowiedzialnoï°. Po drugie Instytut okreïla cele w zakresie ksztaÙcenia nie tylko pod ktem
zdobywanej wiedzy, lecz równieČ zdobywanych kompetencji,
2
Ponadto istnieje moČliwoï° uzyskania, w cigu roku, certyfikatu z katechezy i duszpasterstwa (certificat en catéchèse et pastorale) równowaČnego z zaliczeniem pierwszego roku studiów z katechezy i duszpasterstwa.
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w szczególnoïci trwaÙych kompetencji ogólnych. To bowiem
zdobyte na trwaÙe kompetencje ogólne s zwieÚczeniem kaČdego ksztaÙcenia. Przyjrzyjmy si¿, jak stosowane s te zasady.

2. Realizacja zaÙoČeÚ pedagogicznych
Trzy dziedziny ksztaÙcenia
Na pocztku ksztaÙcenia Instytut jasno przedstawia swoje cele
studentom. Jego zamiarem jest rozwijanie trzech umiej¿tnoïci:
umiej¿tnoïci analizy róČnych kontekstów spoÙeczno-kulturowych
i koïcielnych, umiej¿tnoïci podj¿cia dogÙ¿bnej refleksji teologicznej z uwzgl¿dnieniem tych kontekstów oraz umiej¿tnoïci opracowywania nowatorskich projektów katechetycznych i pastoralnych
dotyczcych tych kontekstów. Te trzy zasadnicze umiej¿tnoïci stanowi ponadto podstaw¿ programu zaj¿° i seminariów, które podzielone s pomi¿dzy trzy podstawowe dziedziny: analiz¿, refleksj¿
teologiczn (Pismo gwi¿te, „Historia i dogmat”) i przedmioty praktyczne (katecheza, duszpasterstwo, rozwój). Spójne poÙczenie tych
trzech umiej¿tnoïci stanowi dla Instytutu gÙówny cel ksztaÙcenia.

Spersonalizowany program zaj¿° i seminariów
gwiadomi celów Instytutu studenci przedstawiaj, na pocztku pierwszego roku, spersonalizowany program ksztaÙcenia. Na podstawie wczeïniejszych doïwiadczeÚ pastoralnych
i z uwzgl¿dnieniem planów na przyszÙoï° oraz kompetencji,
które chc zdoby°, studenci, z pomoc nauczycieli, opracowuj
swoje programy ksztaÙcenia. Maj przy tym moČliwoï° wyboru
spoïród wszystkich form zaj¿° proponowanych przez Instytutu
(wykÙady, seminaria). Ten osobisty wybór musi jednak uwzgl¿dnia° pewne reguÙy okreïlone przez Instytut, majce na celu zachowanie równowagi programu. Ta dwustronna procedura –
z jednej strony Instytut okreïlajcy swe cele, a z drugiej student
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dostosowujcy je do swoich preferencji – umoČliwia zawarcie
pewnego rodzaju umowy dydaktycznej pomi¿dzy obydwiema
stronami.

Seminarium metodologiczne
JuČ na pocztku ksztaÙcenia, tuČ po rozpocz¿ciu poszczególnych zaj¿°, organizowane jest seminarium metodologiczne dla
wszystkich studentów. Pozwala ono studentom zapozna° si¿
ze sposobem pracy Instytutu w dziedzinie katechetycznej i pastoralnej. Ponadto wprowadza studentów w trzy etapy teologii
praktycznej. Pierwszy etap polega na d o s t r z e g a n i u i analizie. Obejmuje on poszukiwanie faktów, ich opisywanie, rozpoznawanie problemów pojawiajcych si¿ w danym kontekïcie
pastoralnym, analiz¿ przyczyn tych problemów pod róČnym
ktem – w szczególnoïci poprzez odwoÙywanie si¿ do historii
i nauk humanistycznych. Na zakoÚczenie pierwszego etapu pojawiaj si¿ wyzwania i zagadnienia merytoryczne. Celem drugiego etapu jest trzeĊwa r e f l e k s j a nad tymi zagadnieniami i ich
p o g Ù ¿ b i e n i e poprzez prób¿ ich wyjaïnienia w ïwietle Pisma
gwi¿tego, Tradycji, nauczania Magisterium KoïcioÙa i dzieÙ teologów. Stosowan na tym etapie kompetencj jest umiej¿tnoï°
wyksztaÙcenia spójnej myïli teologicznej, uzasadnionej i popartej
argumentami, zdolnej do wyjaïnienia i odpowiedniego nakierowania dziaÙaÚ praktycznych. W trzecim etapie nast¿puje przejïcie do d z i a Ù a n i a. Etap ten polega na opracowaniu, w oparciu
o wczeïniejsz refleksj¿, praktycznych kierunków w kwestiach
katechetycznych i pastoralnych, które byÙyby uzasadnione i miaÙyby szanse powodzenia w danym kontekïcie.

Samoocena po zakoÚczeniu kaČdego przedmiotu/cyklu zaj¿°
W trakcie caÙego roku, po kaČdym cyklu zaj¿° zÙoČonym z 15,
22 lub 30 godzin, studenci sporzdzaj samoocen¿ na podstawie
wczeïniej opracowanych pytaÚ.
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– W odpowiedzi na pierwsze pytanie student przedstawia w sposób obiektywny najwaČniejsze punkty poruszane na zaj¿ciach
oraz problematyk¿ i fundamentalne perspektywy tychČe zaj¿°.
– W drugim pytaniu student ma wskaza° te punkty zaj¿°, które
w szczególnoïci przykuÙy jego uwag¿ i przyczyniÙy si¿ wzbogacenia jego refleksji.
– OdpowiedĊ na trzecie pytanie umoČliwia studentowi wskazanie trudnoïci lub nowych zagadnieÚ, które powinny przycign° jego uwag¿ w przyszÙoïci.
– W czwartym pytaniu student ma wskaza° zwizki pomi¿dzy
zaj¿ciami a swym wczeïniejszym doïwiadczeniem pastoralnym. W jaki sposób przedmiot zaj¿° wyjaïnia, potwierdza lub
odnawia zdobyt praktyk¿ pastoraln?
– W pitym pytaniu student proszony jest o wymienienie przeczytanych przez siebie pozycji, które maj zwizek z przedmiotem zaj¿°, i uïciïla dodatkowe elementy, które wniosÙa ich
lektura.
– Wreszcie ostatnie pytanie daje studentowi moČliwoï° krytycznego spojrzenia na treï° i metodologi¿ zaj¿°. MoČe on wyrazi°
zadowolenie z zaj¿° oraz zasugerowa° nauczycielowi zmiany
i usprawnienia.
Ocena taka, przeprowadzana po zakoÚczeniu kaČdego cyklu
zaj¿°, nie ma nic wspólnego ze sprawdzaniem wiedzy, z wyjtkiem, by° moČe, pierwszego pytania. Nie jest równieČ „zadaniem”, które naleČy posÙusznie odrobi°. WyraČa raczej osobiste
zdanie studenta na temat zaj¿°. W ocenie takiej student wskazuje, jak przedmiotowe zaj¿cia pomogÙy mu w jego badaniach i refleksji oraz jakie inne korzyïci mu przyniosÙy. Nauczyciel prowadzcy zaj¿cia otrzymuje samooceny sporzdzone przez kaČdego
studenta. Jego reakcja powinna polega° nie na ich „poprawie”
(z wyjtkiem widocznych bÙ¿dów, jeČeli takie si¿ pojawi), lecz
na ocenie podejïcia studenta do procesu samooceny. Samooceny s zwracane studentom wraz z komentarzem uczcego oraz
stopniem w skali od 1 do 20, w zaleČnoïci od róČnych kryteriów,
takich jak zwi¿zÙoï°, dokÙadnoï°, trafnoï°, spójnoï°. Rcznie w cigu
roku student sporzdza okoÙo dwudziestu samoocen.
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Prace pogÙ¿biajce
Zamiast samooceny studenci mog wybra° prac¿ pogÙ¿biajc.
W ramach kaČdych zaj¿° maj oni moČliwoï° napisania kilkunastostronicowej pracy pogÙ¿biajcej na wybrany przez siebie temat.
Studenci studiów specjalistycznych z katechezy i duszpasterstwa
zobowizani s do napisania przynajmniej jednej tego rodzaju
pracy. Przeczytane, skomentowane, ocenione i oddane studentom
samooceny i prace pogÙ¿biajce mog by° przedmiotem dyskusji
z nauczycielem prowadzcym przedmiotowe zaj¿cia.

Praca na zakoÚczenie studiów
Studenci przygotowujcy si¿ do uzyskania Dyplomu Specjalistycznego zobowizani s do napisania pracy na wybrany przez
siebie temat z uwzgl¿dnieniem ich przeszÙego lub przyszÙego
doïwiadczenia pastoralnego. Dla studentów przygotowujcych
si¿ do uzyskania dyplomu z teologii praktycznej praca nie jest
obowizkowa i moČe by° zastpiona rozszerzonym programem
zaj¿°. W trakcie pierwszego roku studiów, w ramach seminarium metodologicznego, studenci wybieraj temat pracy, uïciïlaj jej cel i proponuj jej plan po ich przedyskutowaniu w grupie i z promotorem pracy. W trakcie drugiego roku student pisze
prac¿, doskonalc jednoczeïnie swe umiej¿tnoïci, wedÙug przedstawionej metodologii, z analizy terenu pastoralnego, refleksji
teologicznej nad zagadnieniami poruszonymi przez t¿ analiz¿
i opracowywania praktycznych propozycji dotyczcych dziaÙalnoïci pastoralnej lub katechetycznej. Obrona pracy odbywa si¿
przed komisj zÙoČon z czterech nauczycieli. Ocena za prac¿ Ùczona jest z ocen z egzaminu koÚcowego.

Raport na zakoÚczenie roku i egzamin koÚcowy
Na zakoÚczenie kaČdego cyklu studiów wszyscy studenci
opracowuj kilkunastostronicowy raport koÚcowy na wybrany
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przez siebie temat. Na dzieÚ przed egzaminem student otrzymuje trzy pytania, po jednym od kaČdego nauczyciela, dotyczce jednego z punktów raportu koÚcowego. Egzamin ma posta°
45-minutowej rozmowy z komisj zÙoČon z trzech nauczycieli
na temat raportu koÚcowego i trzech pytaÚ przekazanych wczeïniej studentowi. Po egzaminie nauczyciele przyznaj cztery oceny – po jednej z poszczególnych dziedzin ksztaÙcenia (analiza,
teologia, praktyka) i jedn za umiej¿tnoï° ich poÙczenia. Wyniki
poszczególnych studentów s nast¿pnie analizowane przez obradujc w peÙnym skÙadzie rad¿ akademick, która jest najwyČszym organem decyzyjnym Instytutu. Do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu koÚcowego wymagane jest uzyskanie
ïredniej z szeïciu przyznawanych ocen wynoszcej co najmniej
12 na 20 moČliwych do zdobycia punktów.

Ocena systemu ewaluacji
CaÙy opisany tu proces okazuje si¿ w praktyce bardzo wymagajcy zarówno dla studentów, jak i dla nauczycieli. Wymaga
bowiem od jednych i drugich duČego nakÙadu pracy. Ponadto
zakÙada staÙe porozumiewanie si¿ nauczycieli zarówno w kwestiach prowadzenia Instytutu od strony pedagogicznej, jak i spójnoïci poszczególnych form ksztaÙcenia. Doïwiadczenie pokazuje równieČ, Če przyj¿ty system oceny jest pouczajcy dla samych
studentów i umoČliwia Instytutowi dokÙadne poznanie trudnoïci i kwalifikacji jednych i drugich. Sprzyja on personalizacji
ksztaÙcenia przy zachowaniu zgodnoïci z jasno okreïlonymi
przez Instytut celami. Dla wielu studentów owa personalizacja
ksztaÙcenia jest nowym doïwiadczeniem, czasami kÙopotliwym,
w porównaniu z wczeïniejszymi doïwiadczeniami szkolnymi
i akademickimi zdobytymi na niwie ïwieckiej i koïcielnej.
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3. Inspiracja ignacjaÚska w dziaÙalnoïci Instytutu:
misja apostolska, duchowoï°, pedagogia
Przyjrzyjmy si¿ teraz, jak inspiracja ignacjaÚska dogÙ¿bnie
przenika ksztaÙcenie w Instytucie Lumen Vitae. Inspiracja ta uwidacznia si¿ w trzech pÙaszczyznach: kierunku apostolskim, duchowoïci i pedagogice. Te trzy aspekty, mimo Če moČliwe do rozróČnienia, nie mog by° rozdzielane: wspólnie tworz bowiem
specyficzn konfiguracj¿, któr moČemy nazwa° ignacjaÚsk.

Misja apostolska
DziaÙalnoï° Mi¿dzynarodowego Instytutu Lumen Vitae
w peÙni wpisuje si¿ w misj¿ apostolsk Towarzystwa Jezusowego
wyraČon w )wiczeniach duchownych”, Konstytucjach Towarzystwa
Jezusowego oraz poszczególnych kierunkach dziaÙania przyj¿tych
przez nie w trakcie Kongregacji Generalnych po Soborze WatykaÚskim II. Podstawowym celem tej dziaÙalnoïci jest udzielenie
studentom pomocy – w odpowiedzi na wezwanie ewangeliczne
i w komunii w KoïcioÙem powszechnym – w peÙnym podj¿ciu
misji uczynienia ludzkoïci bardziej ludzk i, na tej drodze uczÙowieczania, gÙoszenie Dobrej Nowiny oraz przyspieszenie tym
samym nadejïcia Królestwa BoČego. Interkulturowy charakter
Instytutu kaČe zwróci° uwag¿ na uniwersalny wymiar tej misji,
która, za kaČdym razem, przybiera jednak, w zaleČnoïci od kontekstu, lokalny koloryt. Celem Instytutu jest zatem ksztaÙcenie
kompetentnych duszpasterzy, którzy, zgodnie ze sÙowami ojca
Pedro Arrupe, maj by° ludĊmi „dla innych” – caÙkowicie oddanymi sÙuČeniu ïwiatu, gÙoszeniu Ewangelii, procesowi dojrzewania wiary, prowadzeniu wspólnot chrzeïcijaÚskich b¿dcych juČ
teraz, lub w przyszÙoïci, ïwiadkami Królestwa BoČego. Instytut
zach¿ca do podj¿cia tej misji, kÙadc nacisk na trzy elementy wyraČajce kierunki apostolskie Towarzystwa, którymi s: inkulturacja, czyli dČenie do dostrzeČenia wartoïci kultur i promowanie nowych sposobów wyraČania wiary w obr¿bie tych kultur,
opcja preferencyjna na rzecz ubogich b¿dca fundamentalnym

Inspiracja ignacjaÚska w dziaÙalnoïci edukacyjnej

369

czynnikiem motywujcym dziaÙania na rzecz sprawiedliwszego ïwiata oraz spotkanie mi¿dzy religiami w duchu dialogu
i wspólnego zaangaČowania na rzecz ludzkoïci.

Duchowoï°
Pierwsza cecha duchowoïci ignacjaÚskiej, obecna w dziaÙalnoïci Instytutu, przejawia si¿ w tym, Če stawia on wolnoï°
w centrum swoich dziaÙaÚ. OdpowiedĊ na wezwanie Boga ma
charakter dobrowolny. Jak wczeïniej podkreïlaliïmy, ksztaÙcenie
w Lumen Vitae stale odwoÙuje si¿ do wolnoïci; spersonalizowany program ksztaÙcenia, wolny wybór tematów czy samoocena
daj studentowi moČliwoï° swobodnego zarzdzania swoim
ksztaÙceniem. Swoboda ta wymaga, rzecz jasna, od Instytutu troski o studentów, poszanowania ich odmiennoïci oraz zwrócenia
uwagi na ich aspiracje i na ich kultur¿.
Drug cech duchowoïci przejawiajc si¿ w ksztaÙceniu jest
jego nastawienie na dziaÙanie, które opiera si¿ na sÙuchaniu drugiej osoby, refleksji i interioryzacji. Podwójny wymiar duchowoïci ignacjaÚskiej – kontemplacja i dziaÙanie – znajduje tu cigÙe
zastosowanie. Nabieramy dystansu, oddajemy si¿ refleksji oraz
medytacji i to wÙaïnie ten refleksyjny dystans wobec zarówno
rzeczy ludzkich, jak i tajemnicy Boga wzmaga pragnienie dziaÙania i zachowania w dziaÙaniu krytycznego, refleksyjnego i kontemplacyjnego dystansu.
Umiej¿tnoï° rozeznawania stanowi trzeci cech¿ duchowoïci ignacjaÚskiej przejawiajc si¿ w ksztaÙceniu w Lumen Vitae.
Studenci staj bowiem przed koniecznoïci waČenia argumentów, rozróČnienia dobra od zÙa, rozpoznania nadziei i obaw, niedoskonaÙoïci i moČliwoïci zwizanych z poszczególnymi sytuacjami pastoralnymi. Musz wiedzie°, co naleČy zrobi° i na co
poÙoČy° nacisk w tych sytuacjach. Rozeznawanie to opiera si¿
na dwóch kryteriach. Pierwszoplanow rol¿ odgrywa kryterium
intelektualne. Inteligencja umoČliwia waČenie argumentów za
i przeciw i podejmowanie decyzji w sposób zgodny z rozsdkiem. Drugie kryterium, oparte w wi¿kszym stopniu na uczuciowoïci i wraČliwoïci, zwane jest kryterium poczucia radoïci
Pedagogika...24
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lub – w terminologii ignacjaÚskiej – kryterium pocieszenia. Jakie
s, w dokonywanych przeze mnie wyborach, rozwizania, kierunki i postawy, które pozwol mi zachowa° trwaÙ radoï°? Pójïcie za tym, co wyzwala trwaÙ radoï° pozwala bowiem, wedÙug
tradycji ignacjaÚskiej, usÙysze° wezwanie Boga i odpowiedzie°
na nie. Studenci s w zwizku z tym zach¿cani, w ramach swoich
studiów, do posÙugiwania si¿ jednoczeïnie inteligencj i wraČliwoïci w celu rozpoznania w danej sytuacji pastoralnej dziaÙaÚ,
które wydaj si¿ najstosowniejsze, najskuteczniejsze i najlepsze
z punktu widzenia dobra powszechnego. Jest to w gruncie rzeczy zastosowanie ignacjaÚskiej discreta Caritas – miÙoïci roztropnej, która inteligentnie rozpoznaje okazje do czynienia dobra
i speÙniania dobrych uczynków.
KsztaÙtowanie pozytywnego nastawienia wobec drugiej, odmiennej osoby jest równieČ jedn z cech duchowoïci ignacjaÚskiej,
która znajduje swe miejsce w ksztaÙceniu Lumen Vitae. W trakcie
studiów kaČdy student ma bowiem kontakt z róČnymi ludĊmi,
rodzajami wraČliwoïci, kulturami i teoriami, które w sposób nieuchronny kwestionuj jego przyzwyczajenia, oczywistoïci i uprzedzenia. Taka sytuacja wyzwala zdolnoï° do otwartoïci wobec
bliĊniego, odwzajemniania, nawizywania przyjaĊni, czerpania
z kontaktu z bliĊnim, bez wskazywania, kto jest wi¿kszy czy lepszy.
Na koniec naleČy wskaza° magis jako pity aspekt duchowoïci ignacjaÚskiej przejawiajcy si¿ w ksztaÙceniu w Lumen
Vitae. KsztaÙcenie to jest wymagajce i nakierowane na osigni¿cie doskonaÙoïci w rozwoju umiej¿tnoïci kaČdego studenta.
DoskonaÙoï° ta nie jest zarezerwowana dla najlepszych: kaČdy
student – taki, jaki jest – jest powoÙany, ze swoimi zdolnoïciami,
do osigni¿cia doskonaÙoïci w sÙuČeniu ïwiatu i Ewangelii. Dlatego od studentów wymaga si¿ rzetelnoïci w zarzdzaniu swoimi studiami i ocenie ksztaÙcenia.

Pedagogia
Wspomniane wczeïniej elementy duchowoïci ignacjaÚskiej
znajduj, rzecz jasna, swoje zastosowanie w dziaÙalnoïci pedagogicznej Instytutu (chodzi tu o wolnoï° wyboru, personalizacj¿
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ksztaÙcenia, praktyk¿ rozeznawania, nastawienie na przemyïlane dziaÙanie, otwarcie na innych i zasad¿ doskonaÙoïci).
Wszystkie te aspekty odciskaj pi¿tno na dziaÙalnoïci pedagogicznej Instytutu. NaleČy jednak wymieni° jeszcze kilka bardziej
technicznych aspektów, ïciïle zwizanych z tradycj pedagogii
ignacjaÚskiej.
W pierwszej kolejnoïci wspomnijmy o pedagogii „°wiczenia”.
Podobnie jak rekolektant musi odda° si¿ °wiczeniom duchowym, równieČ student uczy si¿ poprzez °wiczenia. Pedagogia
stosowana w Lumen Vitae ma na celu pobudzenie aktywnoïci
studenta. Student w sposób metodyczny °wiczy si¿ w analizie,
refleksji i planowaniu dziaÙaÚ. W zwizku z tym rola nauczycieli
nie ogranicza si¿ do nauczania, lecz obejmuje równieČ konfrontowanie studentów z zadaniami, które maj wykona°. Ponadto
studenci musz napisa° wiele prac (samooceny, prace pogÙ¿biajce, praca koÚcowa i raport na zakoÚczenie roku). Podejïcie to
oparte jest na zasadniczej idei, wedÙug której pisanie jest °wiczeniem inteligencji: rozwija j i organizuje w sposób trwaÙy.
Pedagogia „powtarzania” jest cz¿ïci spuïcizny ignacjaÚskiej, któr znajdujemy w )wiczeniach duchownych oraz tradycji
studiów kolegiów jezuickich. RównieČ ten aspekt ma swoje miejsce w Lumen Vitae. Powtarzanie polega przede wszystkim na
przypominaniu sobie treïci zrealizowanych zaj¿°, podkreïlaniu
ich istotnych elementów, utrwalaniu ich w pami¿ci i wÙczaniu
ich do nowych dziaÙaÚ czy procesów. Powtarzanie polega równieČ na systematycznym odnoszeniu si¿ do róČnych procesów
teologii praktycznej (takich jak dostrzeganie, analiza, rozeznawanie, refleksja, pogÙ¿bianie, otwieranie perspektyw dziaÙania),
które wzbogaca nieustannie inteligencj¿ i usprawnia zastosowanie tych procesów. Powtarzanie odgrywa zatem istotn rol¿
w przyswajaniu zdobywanych wiadomoïci i umiej¿tnoïci.
Innym aspektem tradycji ignacjaÚskiej jest pedagogia „pozytywnej rywalizacji”, któr Instytut stara si¿ wdroČy° zarówno
wïród studentów, jak i nauczycieli. Pozytywna rywalizacja jest
przeciwieÚstwem wspóÙzawodnictwa. Celem nie jest pokonanie
drugiej osoby, lecz, wprost przeciwnie, praca z ni i skÙonienie jej
do wzmocnienia swoich atutów i wykorzystania swojego potencjaÙu. Studenci Lumen Vitae, dzi¿ki róČnorodnoïci kulturowej
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i bogatemu doïwiadczeniu pastoralnemu, bardzo duČo ucz si¿
od siebie. Stykajc si¿ ze sob, wzajemnie si¿ motywuj poprzez
powaČne podejïcie do studiów i zaangaČowanie w nauk¿. To
równieČ skÙania nauczycieli do staÙego zapewnienia poziomu
speÙniajcego oczekiwania studentów.
PrzejdĊmy wreszcie do ostatniego punktu pedagogii Instytutu, inspirowanego tradycj ignacjaÚsk, czyli pedagogii
„ewaluacji””. gwi¿ty Ignacy w swoich )wiczeniach zach¿ca rekolektantów, aby po modlitwie przeanalizowali j i ocenili, wskazujc jej aspekty pozytywne i negatywne. Podobnie rzecz si¿
ma z nauczaniem: nie ma bowiem post¿pu bez staÙej ewaluacji
procesu uczenia si¿-nauczania zarówno przez samego ucznia,
jak i nauczyciela. W Lumen Vitae student sporzdza samoocen¿
po zakoÚczeniu kaČdego cyklu zaj¿°, wskazujc najwaČniejsze
z wymienionych tu aspektów zapami¿tane przez siebie elementy, pytania, na które nie znalazÙ odpowiedzi, nowe perspektywy
itd. Samoocena jest z kolei oceniania przez nauczyciela prowadzcego przedmiotowe zaj¿cia. RównieČ raport na zakoÚczenie
roku jest dla studenta okazj do krytycznego spojrzenia na zakoÚczony rok studiów. Raport umoČliwia takČe oficjaln ocen¿
wiedzy i umiej¿tnoïci zdobytych przez studenta. Ocena w duČym stopniu stymuluje adaptacj¿, popraw¿ i post¿p.
Przez wszystkie poruszone tutaj aspekty Mi¿dzynarodowy
Instytut Lumen Vitae dČy do wpisywania si¿ w tradycj¿ ignacjaÚsk, dostosowujc j w pomysÙowy sposób do wspóÙczesnych realiów.

Bibliografia prac na temat pedagogii ignacjaÚskiej (w j¿zyku
francuskim):
Bacq Ph., Decloux S., Fossion A. (et alii), Les collèges jésuites d’hier
à demain, Pédagogie et spiritualité, Editions Lumen Vitae, Bruxelles 1994.
Caractéristiques de l’éducation jésuite, Rome, Maison Généralice
des jésuites, 1987. Texte intégral http://www.jesuitalumni.org/
est/doc/chara-fr.pdf
Charmot F., La pédagogie des jésuites, Editions Spes, Paris 1943.
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Codina Mir G., Aux sources de la pédagogie des jésuites. Les jésuites
et l’éducation française, t. 1, Beauchesne, Paris 1940.
De Dainville F., L’éducation des jésuites (XVI-XVIIIè siècles), collection Le sens commun, Editions de Minuit, Paris 1978.
Decloux S. , La voie ignatienne, Editions Desclée de Brouwer-Bellarmin, 1983.
Dumortier Fr.-X., Giard L., Laurent J.-P. (et alii), Tradition jésuite.
Enseignement, spiritualité, mission, Presses Universitaires de
Namur/ Editions Lessius, Namur/Bruxelles 2002.
Giard L. (éd.)., Les jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production du savoir, PUF, Paris 1995.
Ignace de Loyola : pédagogie et spiritualité, numéro spécial de la revue Lumen Vitae, n°2, 1990.

Strony internetowe
Sevez P., Pedagogia jezuicka i wyzwania spoÙeczne,
http://www.jesuites.com/compagnons/sevez.htm
Stowarzyszenie Caousou (Francja), Porozmawiajmy o edukacji
jezuickiej,
http://www.caousou.com/ignacdecouv.htm#pedagogiejesuite
Pedagogia ignacjaÚska (Collège Notre-Dame de la Paix-Erpent-Belgia),
http://www.cndp-erpent.be/pedagogie%20jesuite.htm
WspóÙczesne kolegia i instytuty jezuickie, Edukacja i duchowoï° jezuicka (Belgia),
http://www.educationjesuite.be/publications/feuilletignatien/
feuilletnvphotos.pdf
Rondet M. IgnacjaÚska pedagogia rozeznawania,
http://vocations.cef.fr/egliseetvocations/article.
php3?id_article=404
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Bюџяюџю AёюњѐѧѦј – adiunkt w Wydziale Pedagogicznym
WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
w Krakowie. UkoÚczyÙa WydziaÙ Filozoficzny Towarzystwa
Jezusowego w Krakowie na kierunku filozofii w zakresie
pedagogiki religijnej ze specjalnoïci pedagogika opiekuÚczo-wychowawcza i katechetyka. StudiowaÙa w Mi¿dzynarodowym Instytucie Katechetyki i Duszpasterstwa w Brukseli oraz na Uniwersytecie KardynaÙa Stefana WyszyÚskiego
w Warszawie. W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu JagielloÚskiego uzyskaÙa stopieÚ doktora nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki.
Jңѧђѓ AѢєѢѠѡѦћ – jezuita, doktor habilitowany teologii, rekolekcjonista, kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika
„ ycie Duchowe”; opublikowaÙ okoÙo czterdziestu ksiČek
oraz ponad dwieïcie artykuÙów. NajwaČniejsze tematy podejmowane w jego pracach to: szkoÙa modlitwy, wprowadzenie
w Čycie sakramentalne, rozeznanie duchowe, wychowanie
do Čycia w rodzinie, problematyka mÙodzieČy, wychowanie
do celibatu. Wiele miejsca w pracach poïwi¿ca refleksji nad
integracj osobow, rol ludzkiej emocjonalnoïci oraz problematyce kierownictwa duchowego.
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KџѧѦѠѧѡќѓ Bіђљ – jezuita, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w katedrze pedagogiki resocjalizacyjnej WSFP „Ignatianum”.
Aћёџѧђї PюѤђҝ BіђҲ (ur. 1968) – jezuita, doktor nauk humanistycznych, historyk, dyrektor Biblioteki Naukowej Ksi¿Čy Jezuitów w Krakowie.
SѡюћіѠҝюѤ CіђҲљюј – jezuita, doktor nauk humanistycznych, historyk KoïcioÙa, adiunkt w Katedrze Historii Wychowania w WyČszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, duszpasterz przy koïciele ïw. Barbary w Krakowie.
EѤю DѦяќѤѠјю – doktor nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym WyČszej
SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentruj si¿ wokóÙ ĊródeÙ
i aktualnoïci pedagogiki ignacjaÚskiej, diagnozowania rodziny, a takČe metodyki pracy z rodzin i w rodzinie w polskim systemie opieki. Autorka kilku artykuÙów naukowych
i wspóÙautorka programu profilaktyczno-wychowawczego
dla gimnazjalistów ObieČyïwiat – twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2008.
AћёџѼ FќѠѠіќћ – jezuita, wykÙadowca w Mi¿dzynarodowym
Centrum Lumen Vitae w Brukseli oraz na Uniwersytecie
w Namur. W latach 1992-2002 dyrektor Centrum Lumen Vitae, a w latach 1998-2006 przewodniczcy Europejskiego ZespoÙu Katechetycznego. Autor Lire les Ecritures (Lumen Vitae,
Bruxelles 1980), La catéchèse dans le champ de la communication,
(Collection Cogitatio Fidei, Cerf, Paris 1990), Dieu toujours recommencé. Essai sur la catéchèse contemporaine, (Lumen Vitae,
Cerf, Novalis, 1997), Une nouvelle fois. Vingt chemins pour recommencer à croire (Lumen Vitae, l’Atelier, Novalis, 2004).
StaÙy wspóÙpracownik kwartalnika „Lumen Vitae”. Pod jego
redakcj lub przy jego udziale zostaÙo wydanych okoÙo dwudziestu podr¿czników katechetycznych do nauczania religii:
serie Passion de Dieu, passion de l’homme (De Boeck, Lumen
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Vitae) czy Manuels de catéchèse (Desclée) oraz seria Champs de
grâce (De Boeck, Lumen Vitae).
LѢёѤіј GџѧђяіђҞ – jezuita, profesor doktor habilitowany teologii w zakresie historii KoïcioÙa, profesor WyČszej szkoÙy
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, rektor „Ignatianum” w latach 2004-2010, wspóÙpracuje z redakcj Polskiego SÙownika Biograficznego. OpublikowaÙ ponad 750
prac naukowych, gÙównie z dziedziny historii zakonu, w tym
9 ksiČek, m.in. Organizacja bibliotek jezuickich w Polsce od XVI
do XVIII w., Lublin 1975; Pionierski trud misjonarzy sÙowiaÚskich
1881-1969. Wïród ludu Zambii, t. 1, Kraków 1977; Burzliwe lata
Polonii amerykaÚskiej, Kraków 1983; Chyrowiacy, Kraków 1990;
Dzieje parafii dobrzechowskiej, Kraków 1995; Red. SÙownik polskich teologów katolickich, t. 5-7.
JђџѧѦ KќѐѕюћќѤіѐѧ – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Dolnoïlskiej SzkoÙy
WyČszej we WrocÙawiu.
Aћћю KџңљіјќѤѠјю – doktor nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki, wykÙadowca w WyČszej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, redaktor serii „Studia Pedagogiczne”, czÙonek zespoÙu redakcyjnego póÙrocznika „Horyzonty Wychowania”.
WюѐҝюѤ KџңљіјќѤѠјі – jezuita, doktor teologii, rekolekcjonista
i kierownik duchowy, wykÙadowca teologii duchowoïci na
Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. OpublikowaÙ: La Contemplación para alcanzar amor, il suo
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