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WST P

 Idea tej ksi ki zrodzi a si  w zwi zku z jubileuszem 20-lecia 
istnienia Ignatianum – Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicz-
nej w Krakowie, prowadzonej przez zakon jezuitów, która roz-
pocz a swoj  dzia alno  zaraz po zmianie systemowej w 1989 
roku.
 Sam tytu  ksi ki mo e budzi  kontrowersje: edukacja igna-
cja ska czy jezuicka. w. Ignacy – za o yciel zakonu jezuitów 
(Towarzystwa Jezusowego) – nie stworzy  w asnego systemu 
edukacyjnego. Nie to by o celem u progu dzia alno ci Towarzy-
stwa Jezusowego. Jednak da  dla niego podstawy w postaci wi-
cze  duchownych. Tego rodzaju spory staj  si  bezprzedmiotowe 
w  momencie, kiedy u wiadomimy sobie, e od XVI wieku jezu-
ici odgrywali istotn  rol  w kszta ceniu i wychowaniu m odych 
ludzi. Ogromna liczba instytucji edukacyjnych na ca ym wie-
cie  – kolegiów, uniwersytetów – wiadczy o randze jezuickiej 
propozycji edukacyjnej.
 Kontrowersje mo e budzi  równie  u ycie w tytule ksi ki 
poj cia pedagogika. Jako nauka o wychowaniu pedagogika sy-
stematycznie stawia i metodycznie rozwi zuje problemy zwi -
zane z procesem wychowania, z instytucjami, w ramach których 
ten proces jest prowadzony, z samymi uczestnikami sytuacji wy-
chowawczej (wychowanek – wychowawca) itp. W odniesieniu 
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do nauki nale y podkre li  fakt, e aby dany rodzaj dzia alno ci 
spo ecznej cz owieka mo na by o okre li  mianem nauki, musi 
ona spe nia  okre lone kryteria, jak chocia by posiada  swój 
przedmiot bada , w asny warsztat metodologiczny, okre lo-
ny system poj , swoje miejsce w systemie nauk 1. Jako nauka 
pedagogika „zajmuje si  identyfikowaniem, nazywaniem oraz 
definiowaniem wszystkich faktów sk adaj cych si  na praktyk  
edukacji” 2. Powstaje zatem pytanie, czy pedagogika ignacja -
ska spe nia te kryteria. Wydaje si , e skoro u ywa si  poj cia 
„pedagogika katolicka” 3, równie uzasadnione wydaje si  u y-
cie poj cia „pedagogika” z przymiotnikiem „ignacja ska”, która 
rozwija si  na fundamencie pedagogiki katolickiej. Ma ona bo-
wiem swoj  teori  (pocz wszy od Ratio studiorum), posiada rów-
nie  podstawy filozoficzne (antropologia chrze cija ska) i akso-
logiczne, dysponuje równie  sieci  placówek o wiatowych, za 
pomoc  których przez ponad pi  wieków z sukcesem realizuje 
proces edukacyjny.
 Nie bagatelizuj c bynajmniej kwestii spornych czy w tpli-
wych, warto podkre li , e pedagogika ignacja ska mo e stano-
wi  alternatyw  dla wspó czesnych pedagogik, daj c cz owieko-
wi XXI wieku narz dzie osobistego pe nego rozwoju w kluczu 
warto ci, w otwarciu na wiat i p yn ce z niego wyzwania, ucz c 
krytycznego my lenia, tak przydatnego w kontek cie postmo-
dernistycznego pluralizmu. 
 Niniejsza ksi ka jest owocem refleksji zarówno jezuitów, jak 
i osób wieckich, zaanga owanych w kszta cenie i wychowanie 
„ludzi dla innych”. Sk ada si  z czterech rozdzia ów. Pierwszy 

1 Por. K. Rubacha, Pedagogika jako nauka, w: Pedagogika, t. 1, red. Z. Kwieci -
ski i B. liwerski, Warszawa 2004, s. 18.

2 Tam e, s. 24.
3 Por. na przyk ad: K. Czuba, Chrze cija ski system warto ci fundamentem pe-

dagogiki katolickiej, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1a; J. Kostkiewicz, O  potrze-
bie pedagogiki katolickiej jako kierunku [specjalno ci] edukacji uniwersyteckiej, „Peda-
gogika 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. Za-
gadnienia wybrane, Stalowa Wola 1999.
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rozdzia  zosta  po wi cony wiczeniom duchownym 4 jako doku-
mentowi, który stanowi podstaw  duchowo ci ignacja skiej, 
a  z czasem sta  si  inspiracj  dla pedagogiki ignacja skiej. Drugi 
rozdzia  zaprowadzi czytelnika do róde , fundamentów peda-
gogiki ignacja skiej. Trzeci rozdzia  stanowi wspó czesne od-
czytanie i zastosowanie g ównych idei pedagogiki ignacja skiej 
w  praktyce pedagogicznej, natomiast rozdzia  czwarty po wi -
cony zosta  jezuickim placówkom o wiatowym na ca ym wiecie 
z szersz  prezentacj  jednej placówki zagranicznej oraz jubila-
ta  – „Ignatianum”.

Anna Królikowska

4 aci ska nazwa tego dokumentu brzmi Exercitia Spiritualia. W j zyku pol-
skim mo emy spotka  dwie wersje t umaczenia: wiczenia duchowne (cz ciej) 
albo wiczenia duchowe (tytu  lansowany przez jezuickie centra duchowo ci 
uznaj ce przymiotnik „duchowe” za bardziej adekwatny w j zyku polskim). 
Wi cej na temat tytu u ksi eczki wicze  por. J. Ko acz, S ownik j zyka i kultury 
jezuitów polskich, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s. 77n. W tej ksi ce u y-
wane s  oba tytu y, zawsze jednak chodzi o to samo dzie o w. Ignacego Loyoli.
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J  A

WICZENIA DUCHOWNE  JAKO PODSTAWA 

PEDAGOGIKI IGNACJA SKIEJ

 wi ty Ignacy Loyola jest autorem ksi eczki wiczenia du-
chowne, w  której prezentuje metod  odprawiania trzydziestodnio-
wych rekolekcji, Konstytucji Towarzystwa Jezusowego oraz kilku ty-
si cy listów, jakie pisa  za czasów rz dzenia zakonem. A  poniewa  
rozpocz  swoj  edukacj  dosy  pó no, oko o trzydziestego roku 
ycia, st d te  nigdy nie nauczy  si  w adania piórem tak biegle 

jak – – przed swoim nawróceniem – – w ada  szpad . „Pisanie by o 
dla niego prac  zawsze bardzo mozoln ” – – zauwa a Mieczys aw 
Bednarz SJ. I  cho  pod wzgl dem literackim Ignacy jest raczej 
skromnym pisarzem i  nie mo na go porównywa  z  m odszymi 
od niego twórcami mistyki hiszpa skiej: Janem od Krzy a czy Te-
res  z  Avila, niemniej odegra  on w  historii Ko cio a znacz c  rol .
 Wykszta cenie teologiczne zdobyte przez Ignacego na Sor-
bonie (magister teologii) by o dla niego przede wszystkim po-
twierdzeniem mistycznych do wiadcze , jakich udzieli  mu Bóg 
w  manreskiej grocie. Loyola to pisarz praktyk, a  jego dzie a wy-
p ywaj  z  bogatego, charyzmatycznego apostolatu. Jego prosty, 
zwi z y i  precyzyjny j zyk nie jest owocem bogatej lektury czy 
wielkiego literackiego talentu, ale raczej „zabiegiem dydaktycz-
nym”, wypracowanym z  niema ym trudem. Ojciec Ignacy chcia , 
by jego rady, przestrogi i  komentarze duchowe by y zrozumia e 
dla tych, którym ich udziela .
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Jak powsta y wiczenia duchowne?
 Ignacemu Loyoli zawdzi czamy jeszcze jedno dzie o: Opo-
wie  pielgrzyma. Nie wysz o ono bezpo rednio spod jego r ki, 
ale by o ustnym opowiadaniem spisanym przez jego synów 
duchowych. „A  do dwudziestego szóstego roku ycia by  cz o-
wiekiem oddanym marno ciom tego wiata” – – tak rozpoczy-
na sw  opowie  Loyola (w trzeciej osobie liczby pojedynczej). 
„Oddanie si  marno ciom tego wiata” czy o si  z  karier  tego 
spó nionego nieco, redniowiecznego rycerza. Rycerskie y-
cie sko czy o si  nagle w  twierdzy w  Pampelunie, kiedy kula 
francuskiego dzia a zmia d y a mu nog . W  rodzinnym zamku 
Loyoli, po ród cierpienia i  samotno ci, pod wp ywem lektury 
Vita Christi i  Flos Sanctorum – – na zamku nie by o bowiem innych 
ksi ek – – zrodzi o si  w  sercu Ignacego pragnienie ycia odda-
nego ca kowicie Bogu. Najpierw kojarzy  je wy cznie z  surow  
ascez  i  pokut . Szuka  takiej formy ycia, w  której móg by – – jak 
sam si  wyrazi  – – „swobodnie zaspokoi  t  nienawi  do samego 
siebie, któr  w  sobie odczuwa . (...) Nasuwa a mu si  my l, eby 
si  usun  do klasztoru kartuzów w  Sewilli” lub te  praktyko-
wa  pokut , „w druj c po wiecie”(Opowie  pielgrzyma 12).
 Pog bienie pierwszego nawrócenia przysz o w  nied ugim 
czasie. W  drodze do Barcelony jaki  czas przebywa  w  ma ym 
miasteczku Manresa.

Zamierza  si  tam zatrzyma  przez kilka dni, chcia  bowiem za-
notowa  kilka rzeczy w  swej ksi eczce, której strzeg  bardzo 
troskliwie i  nosi  ze sob , czerpi c z  niej wielk  pociech  (Opo-
wie  pielgrzyma 18).

Owe „kilka dni” przed u y o si  do dziesi ciu miesi cy.

Zeszyt za  zawieraj cy wypiski z  Vita Christi i  Flos Sanctorum 
przerodzi  si  z  czasem w  ksi eczk  wicze  duchownych, sam 
za  Pielgrzym sta  si  mistykiem, a  dawny rycerz – – nowym cz o-
wiekiem i  m em Ko cio a (Hugo Rahner SJ).

W manreskiej samotni w. Ignacy doznawa  najpierw gwa tow-
nych udr k duchowych z  powodu swojego dawnego  grzesznego 
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ycia. Powtarzane spowiedzi, rady duchowe spowiednika, d u-
gie modlitwy nie przynosi y mu ulgi.

Udr czony zacz  g o no wo a  do Boga: Pomó  mi, Panie, bo 
nie znajduj  adnego lekarstwa u  ludzi. (...) Uka  mi Panie, gdzie 
móg bym znale  lekarstwo! Cho bym mia  biega  za szczeni -
ciem, eby od niego otrzyma  pomoc, uczyni bym to (Opowie  
pielgrzyma 23).

 Mimo tak arliwej pro by „cz sto nachodzi y go gwa towne 
pokusy, eby (...) zabi  samego siebie” (Opowie  pielgrzyma 24). 
Modlitwom Ignacego towarzyszy y surowe umartwienia, który-
mi chcia  zmusi  Boga, aby udzieli  mu pomocy. Pewnego dnia 
spodoba o si  Panu – – jak mówi sam Ignacy – – „sprawi , e  obu-
dzi  si  jakby ze snu” (Opowie  pielgrzyma 25). Nadszed  czas 
pokoju i  wewn trznego uciszenia. W  tym okresie

Bóg obchodzi  si  z  nim podobnie jak nauczyciel w  szkole z  dzie-
ckiem i  poucza  go. Dzia o si  tak z  powodu tego, e  umys  jego 
by  jeszcze zbyt prosty i  niewyrobiony (Opowie  pielgrzyma 27).

Czas wielkich mistycznych ask sprawi , i

niewyrobiony umys , na który skar y  si  w. Ignacy, zosta  jak-
by odrzucony precz, tak e  w  zdumieniu serca zrodzi o si  l kli-
we pytanie: „A có  to jest za nowy rodzaj ycia, jaki teraz rozpo-
czynamy?” (Hugo Rahner SJ).

 W tym czasie Ignacy do wiadcza wielu mistycznych ask, któ-
re zamyka magna illustratio – – wielkie o wiecenie nad rzek  Car-
doner. By o to dla niego centralne do wiadczenie mistyczne. Nie 
polega o ono, jak sam wyznaje, na jakiej  „wizji”, ale na tym, i

zrozumia  i  pozna  wiele rzeczy tak duchowych, jak i  odnosz -
cych si  do wiary i  wiedzy. A  sta o si  to w  tak wielkim wietle, 

e  wszystko wyda o mu si  nowe (Opowie  pielgrzyma 30).

W czasie wizji „magna illustratio” wybi a w a ciwa godzina naro-
dzin dla wicze  duchownych. W  niej nabieraj  adu i  gromadz  si  
w  jedn  organiczn  ca o  okruchy wszystkich dotychczasowych 
o wiece  i  ask. Tu dopiero zaczynaj  si  naprawd  tworzy  wi-
czenia duchowne, ich teologia i  psychologia (Hugo Rahner SJ).
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Oto zwi z y opis, jak rodzi a si  m dro  przysz ego wielkiego 
mistrza duchowego i  jednego z  najwi kszych pedagogów nowo-
ytnego chrze cija stwa. 

Pochwa a ignacja skiej m dro ci
 M dro  t  doceni  nie tylko Ko ció , ale tak e i  wiat huma-
nistyczny. Od pierwszej oficjalnej aprobaty Stolicy Apostolskiej 
ponad trzydziestu papie y zabiera o g os w  sprawie wicze . 
Niew tpliwie najwa niejszym dokumentem po wi conym wi-
czeniom jest encyklika Piusa XI Mens Nostra:

Dowiedzione jest – – pisze papie  – – e  po ród wszystkich me-
tod w  odprawianiu wicze  duchownych jedna przed innymi 
pierwsze zajmowa a miejsce. Mówimy o  metodzie wprowadzo-
nej przez w. Ignacego Loyol . Jest to przedziwna ksi eczka 

wicze , ma a obj to ci , lecz pe na niebieskiej m dro ci, odk d 
zosta a uroczy cie zatwierdzona, (...) zaja nia a jako najm drzej-
szy i  jedynie powszechny kodeks prawd potrzebnych do kiero-
wania duszy na drodze zbawienia.

M dro  pedagogiczn  wicze  doceni  tak e Jan Pawe  II, który 
nazwa  wiczenia duchowne

szczególnie skutecznym rodkiem g bokiej odnowy ycia 
chrze cija skiego. (...) Pozostawi y [te  one] niezatarty lad w  hi-
storii duchowo ci. W  wiczeniach kszta towali si  pierwsi jezuici 
oraz ich nast pcy; dzi ki wiczeniom stawali si  kierownikami 
duchowymi niezliczonych rzesz wiernych; pomagali odkrywa  
powo anie zgodnie z  Bo ym zamiarem i  by  autentycznymi i  za-
anga owanymi chrze cijanami – – niezale nie od stanu ich ycia.

 Ignacja skie wiczenia znalaz y uznanie tak e w  oczach 
wielkich teologów oraz pisarzy chrze cija skich. Protestancki 
historyk H. Böhmer, autor yciorysu w. Ignacego, nie waha  
si  nazwa  wicze  duchownych „ksi k , która wp yn a na 
losy ludzko ci”. W oski pisarz, konwertyta Giovanni Papini, 
stwierdzi , e  po ród dziesi ciu czy dwunastu podstawowych 
dzie  pobo no ci katolickiej wiczenia duchowne zajmuj  jedno 
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z  pierwszych miejsc. Karl Rahner SJ, wielki teolog czasu Sobo-
ru Watyka skiego II, w  jednej z  konferencji na temat ksi ecz-
ki wicze  powiedzia , i  s  one „podstawowym dokumentem 
i  jedn  z  przyczyn wspó tworz cych radykalnie now  mental-
no  nowo ytn ”. Polski historyk kultury chrze cija skiej, Jerzy 
K oczowski, w  ksi ce Od pustelni do wspólnoty pisze o  „wiel-
kiej oryginalno ci, swoisto ci ca ego dzie a wicze  nie bardzo 
maj cego jakie  analogiczne odpowiedniki w  tradycji ascetyki 
wiata”.

To nie jest ksi ka – – to jest metoda
 Niezwyk a oryginalno  i  geniusz w. Ignacego polegaj  
przede wszystkim na metodycznym przekazie tre ci, a  nie na 
oryginalno ci ich samych. wiczenia duchowne s  skuteczn  me-
tod  ca o ciowej formacji cz owieka, niezawodn  szko  wpro-
wadzenia go w  integralnie rozumian  prac  nad sob  czy samo-
wychowanie. wiczenia, które w  pierwszym zarysie by y opisem 
w asnej drogi Autora, zosta y nast pnie „eksperymentalnie” 
potwierdzone przez jego d ugoletnie do wiadczenie apostolskie 
i  pedagogiczne. W  metodzie dawania wicze  duchownych ujaw-
nia si  bowiem nie tylko wielki zmys  wiary Ignacego Loyoli, 
ale tak e jego g boka intuicja pedagogiczna. Regu y rozezna-
wania duchowego, regu y o  wyborze, o  trzymaniu z  Ko cio em, 
o  skrupu ach, o  rozdawaniu ja mu ny, uwagi wprowadzaj ce 
w  codzienny rachunek sumienia, w  metod  medytacji i  kontem-
placji ewangelicznej, uwagi wst pne do wicze , jak te  addycje 
podawane przy ka dym z  czterech tygodni – – wszystko to za-
wiera niezwyk e do wiadczenie pedagogiczne Ignacego. Przy 
dokonywaniu jakiejkolwiek oceny pedagogicznej warto ci wi-
cze  duchownych zasadnicza trudno  polega jednak na tym, i  
ksi eczka nie jest przeznaczona do czytania, ale do praktycznej 
realizacji. Autorzy, którzy pisali krytycznie o  wiczeniach, zapo-
minali cz sto o  tym prostym fakcie. Nie rozumieli wicze , po-
niewa  nigdy ich nie odprawiali.
 Przy zachowaniu wszelkich proporcji, wiczenia duchowne 
Ignacego mo na porówna  do Biblii. Jak bowiem s owo Bo e 

Pedagogika...2 
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zapisane w  Pi mie wi tym nie poruszy ludzkiej duszy, dopóki 
cz owiek nie rozwa y go w  swoim sercu i  nie wcieli we w asne 

ycie, tak samo i  wiczenia. R. Garcia-Mateo zauwa a, e

podobnie jak trudno jest us ysze  bogactwo symfonii wertuj c 
sam  jej partytur , tak samo tekst ignacja ski objawia w  pe ni 
swoje pi kno dopiero w  trakcie odprawiania.

 Dostrzeg  to chyba jako pierwszy Roland Barthes, wiatowej 
s awy semiolog, który wprawdzie sam nigdy wicze  duchow-
nych nie odprawi , ale jako znawca tekstów odkry  ich wewn trz-
n  si . „To nie jest ksi ka. To jest metoda”. 

Pedagogika indywidualnego prowadzenia
Ignacy Loyola nie zna  innych wicze  poza wiczeniami udzie-
lanymi poszczególnym osobom. Ka dy odbywa medytacje sa-
modzielnie, otrzymuj c od prowadz cego indywidualnie wska-
zówki co do tre ci i  metody i  mog c codziennie zdawa  mu 
spraw  ze swych do wiadcze

– pisze Alex Lefrank, jezuita niemiecki, doskona y znawca igan-
cja skiej duchowo ci. Ta forma udzielania wicze  po mierci 
w. Ignacego nie przetrwa a jednak zbyt d ugo. Rozrastaj cy si  

zakon jezuitów, wielo  powierzonych mu zada  oraz maso-
wo  duszpasterskiej pracy sprawi y, i  „obawiano si  pracowa  
z  pojedynczymi osobami w  tak intensywny sposób wymagaj cy 
wielkiej «straty czasu»” – – zauwa a Lefrank. Od pocz tku XVII 
wieku a  do wieku XX pos ugiwano si  wiczeniami – – wbrew 
intencjom ich autora – – bardziej jako podr cznikiem podpowia-
daj cym tre ci do modlitwy ni  jako metod  wprowadzenia 
w  ycie duchowe i  prac  nad sob . W  ten sposób ignacja ski ge-
niusz pedagogiczny zosta  nieco zapoznany, cho  nie do ko ca, 
poniewa  jezuici nieustannie odwo ywali si  do wicze  i  niemal 
bezwiednie czerpali z  ukrytej w  nich pedagogicznej m dro ci. 
 Metoda indywidualnego prowadzenia oraz pedagogiczna 
m dro  w  niej zawarta zosta a ponownie odkryta w  ca ym jej 
blasku w  drugiej po owie XX wieku na fali soborowej odnowy 
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i  powrotu do róde . Odby o si  to z  pewno ci  nie bez inspi-
racji wspó czesnej psychologii i  psychoterapii. I  chocia  istnieje 
zasadnicza ró nica – – zarówno w  celach, jak i  stosowanych meto-
dach – – pomi dzy wiczeniami duchownymi udzielanymi indywi-
dualnie a  indywidualn  pomoc  psychoterapeutyczn , to jednak 
wp ywy pedagogicznego oddzia ywania spotkania z  terapeut  
czy te  z  daj cym rekolekcje ignacja skie s  – – w  pewnym za-
kresie – – porównywalne. Musimy przyzna , i  wspó czesna psy-
chologia (nie przymykaj c oczu na wszystkie jej braki, a  nawet 
nadu ycia) pomaga nam dzisiaj w  lepszym zrozumieniu g bi 
ignacja skiej pedagogiki zawartej w  wiczeniach.

Integralno  cz owieka w  ignacja skiej 
pedagogice
 Cech  charakterystyczn  ignacja skiej pedagogiki jest har-
monia i  jedno  pomi dzy zasadniczymi p aszczyznami ludz-
kiego ycia: somatyczn , psychiczn  i  duchow . Pedagogika ta 
nie tylko pomaga podda  sfer  psychiczn  i  cielesn  duchowej, 
ale tak e prowadzi do harmonijnego w czania sfery psychicz-
nej i  cielesnej w  sfer  wiary. I  chocia  „ni sze” poziomy cz o-
wiecze stwa (psychiczny i  somatyczny) s  przenikane i  podda-
wane sferze duchowej, to jednak ich rola i  znaczenie nie zostaj  
bynajmniej pomniejszane. Próby lekcewa enia czy te  przeciw-
stawiania poszczególnych wymiarów ludzkiego ycia staj  si  
przyczyn  wewn trznego chaosu i  rozbicia. Zniekszta cona re-
ligijno  i  duchowo , które lekcewa  somatyczno  oraz psy-
chiczno  w  cz owieku, przyczyniaj  si  w  niema ym stopniu do 
neurotycznych zachowa . 
 W pedagogice ignacja skiej formacja cz owieka rozpoczyna 
si  od uspokojenia i  uporz dkowania w  sferze emocjonalnej i  du-
chowej. Dokonuje si  to poprzez dostrze enie niedojrza o ci oraz 
zranie  emocjonalnych i  moralnych, a  tak e przez poddanie ich 
uzdrawiaj cej asce Bo ej. Odkrycie doznanych ran, które s  zwy-
kle skutkiem do wiadczonych krzywd, czy si  w  sposób cis y 
z  akceptacj  siebie jako istoty kruchej, potrzebuj cej nieustannego 
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Boskiego i  ludzkiego wsparcia. Pedagogika ignacja ska, która 
wskazuje na potrzeb  integralnego podej cia do wszystkich sfer 
ludzkiego ycia, przyczyni a si  w  niema ym stopniu do pokona-
nia nieufno ci, z  jak  Ko ció  jeszcze do niedawna podchodzi  do 
psychologii i  jej mo liwo ci udzielenia pomocy cz owiekowi.

Kilka charakterystycznych rysów ignacja skiej 
pedagogiki
 1. Pedagogika ignacja ska to pedagogika wolno ci i  osobi-
stej kreatywno ci. Ignacy Loyola w  wiczeniach wielokrotnie 
przestrzega, by kierownik duchowy nie wywiera  na rekolek-
tanta adnej presji, poniewa  jest dla niego o  wiele lepsze, je eli 
„w  poszukiwaniu woli Bo ej sam Stwórca i  Pan udziela si  du-
szy sobie oddanej i  ogarnia j  ku swej mi o ci i  chwale. Przeto 
daj cy wiczenia niech si  nie zwraca i  nie sk ania ani ku jed-
nej, ani ku drugiej stronie, lecz stoj c w  rodku, niczym j zyczek 
u  wagi, niech dozwoli Stwórcy dzia a  bezpo rednio ze swoim 
stworzeniem, a  stworzeniu ze swoim Stwórc  i  Panem” ( wicze-
nia duchowne 15). Wprowadzenia za  w  medytacje i  kontempla-
cje winny by  zwi z e i  krótkie, tak by rekolektant sam „przez 
w asne rozwa anie i  rozumowanie znajdywa  to, co bardziej mu 
pomaga w  yciu duchowym” ( wiczenia duchowne 2). Mo emy 
powiedzie , e  w  pedagogice ignacja skiej to nie pedagog wy-
chowuje, ile raczej stymuluje samowychowanie podopiecznego, 
by on sam stawa  si  coraz bardziej wolny, wiadomy i  odpowie-
dzialny za w asne ycie. 
 2. Istotnym elementem ignacja skiej formacji jest docenienie 
indywidualnej pomocy psychologicznej i  duchowej w  pracy z  wy-
chowankiem. Pedagog, który sam korzysta z  pomocy kierowni-
ctwa duchowego, nabywa wra liwo ci pomagania innym. Wra li-
wo  t  atwo mo na zatraci , szczególnie wówczas, kiedy bardziej 
koncentrujemy si  na „strategii” prowadzonych przez nas dzie  
wychowawczych ni  na konkretnych wychowankach, którym one 
maj  s u y . Anga uj c si  w  organizowanie i  prowadzenie wiel-
kich dzie  o  charakterze pedagogicznym, które poch aniaj  wiele 
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si  i  energii, atwo zapomnie  o  pojedynczym wychowanku z  jego 
problemami, niepokojami i  l kami. Szczególnie dzisiaj, kiedy 
wszystkie niemal przedsi wzi cia pedagogiczne posiadaj  swoje 
trudno ci organizacyjne i  finansowe, atwo jest zapomnie , e  mo-
torem ka dego dzie a pedagogicznego jest relacja mi o ci i  yczli-
wo ci z  wychowankiem i  odpowiedzialno  za niego.
 3. Ignacja ska pedagogika ukazuje podstawow  prawd , 

e  formacja cz owieka dokonuje si  nie tyle poprzez przedsta-
wianie „intelektualnych” tre ci, ale przede wszystkim poprzez 
osobowe spotkanie wychowanka z  wychowawc . „Tre ci” wy-
chowawcze przekazuje wychowawca- wiadek. Spotkanie pe-
dagogiczne wymaga stworzenia klimatu otwarto ci, akceptacji, 
yczliwo ci, wzajemnego s uchania, uwagi i  po wi conej ka de-

mu wychowankowi odpowiedniej ilo ci czasu. Widz c wielkie 
potrzeby wielu naszych podopiecznych, bywamy nieraz kuszeni 
do udzielania zbiorowej pomocy przez g oszenie konferencji lub 
te  podsuwanie gotowych materia ów, z  których wychowanko-
wie mogliby sami korzysta . Chc c ogarn  pomoc , duchow  
i  ludzk , wielk  liczb  wychowanków, mo emy utkn  w  pla-
nach, programach, organizacyjnych przedsi wzi ciach. Nie za-
niedbuj c bynajmniej oddzia ywania na „masy”, nale y podkre-
li , i  prawdziwa pomoc bli niemu domaga si  bezpo redniego 

spotkania. w. Ignacy Loyola dobrze to rozumia .
 4. Cech  charakterystyczn  pedagogiki ignacja skiej jest 
umiej tno  rozeznawania: psychologicznego, egzystencjalnego, 
moralnego i  duchowego. Ka dy z  tych rodzajów rozeznania jest 
wa ny i  nie mo e by  zaniedbany. W  chwilach ludzkiego zagu-
bienia i  bezradno ci zbyt cz sto si gamy wy cznie po rozezna-
nie psychologiczne, w  którym brakuje integralnego podej cia do 
wychowanka. Kiedy ucze  yje przez wiele lat w  dysfunkcyjnej 
rodzinie, konieczna staje si  najpierw pomoc ludzka i  psycholo-
giczna. Natomiast w  sytuacji, gdy ulega on np.  z ym wp ywom, 
pomoc psychologiczna ju  nie wystarcza i  musi by  uzupe nio-
na wsparciem duchowym oraz moralnym. Chc c pomóc m o-
dym ludziom, musimy dokonywa  g bokiego rozeznawania 
ludzkiego. U  róde  frustracji, zniech cenia i  depresji wielu m o-
dych ludzi znajduj  si  nie tylko ich problemy psychologiczne, 
ale tak e problemy religijne, moralne i  duchowe. Jak m ody 
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cz owiek mo e do wiadczy  rado ci ycia, je eli nie widzi jego 
celu i  sensu?
 5. Pedagogika ignacja ska charakteryzuje si  g bok  trosk  
o  stosowanie j zyka odpowiadaj cego ca emu procesowi wy-
chowania. J zyk winien mie  na uwadze nie tylko potrzeby wy-
chowanka, ale tak e warto ci, które maj  by  przekazane w  pro-
cesie wychowawczym. Sp aszczony m odzie owy j zyk, którym 
wielu wychowawców i  duszpasterzy pragnie przypodoba  si  
ludziom m odym, nie wyrazi ca ej g bi podstawowych warto ci 
przekazywanych w  procesie wychowania. Podobnie jak w  Ko -
ciele mówi si  dzisiaj o  „nowej ewangelizacji”, tak te  trzeba, by 
mówi  o  „nowej pedagogice”, bardziej zorientowanej na cz o-
wieka i  jego najg bsze oczekiwania – – ludzkie i  duchowe. Dzi ki 

wiczeniom duchownym j zyk pedagoga mo e sta  si  bardziej 
komunikatywny, a  przez to bardziej czytelny dla m odych ludzi.

W naszej wspó czesnej misji podstawy pedagogii w. Ignace-
go mog  okaza  si  bardzo pomocne w  zdobywaniu umys ów 
i  serc nowych pokole . Pedagogika ignacja ska k adzie bowiem 
nacisk na formacj  ca ej osoby: serca, umys u i  woli, a  nie tylko 
intelektu; wzywa uczniów do rozeznania sensu tego, czego si  
uczy, bardziej przez refleksj  ni  obarczanie pami ci; zach ca 
do przystosowania, które wymaga otwarto ci na wzrost w  nas 
wszystkich. Wymaga ona poszanowania zdolno ci studentów 
na ró nych poziomach ich osobistego rozwoju; ca y proces jest 
wspierany przez otoczenie szkolne pe ne troski, szacunku i  za-
ufania, w  obr bie którego jednostka mo e stawi  czo a bolesnym 
nieraz wyzwaniom, eby by  cz owiekiem w ród innych i  dla 
innych (Podstawy edukacji ignacja skiej, Kraków 2006).



23

W  K

CELE I  ETAPY FORMACJI  DUCHOWEJ 

W PEDAGOGICE IGNACJA SKIEJ

1. Podstawy pedagogii ignacja skiej
 Pedagogia ignacja ska, poza elementami w a ciwymi tak e 
dla innych systemów edukacyjnych, posiada swoj  charakte-
rystyczn  wizj  Boga, cz owieka i  otaczaj cego nas wiata. Jej 
specyfika polega nie tyle na szczególnym znaczeniu pojedyn-
czych elementów, ale „na niezwyk ym po czeniu ca ej serii 
ró nych charakterystyk, które nadaj  pedagogii niepowtarzalny 
rys”, okre lany jako Ignacja ski model wychowania 1. Wyrasta on 
z  osobistego do wiadczenia Ignacego bycia prowadzonym przez 
Pana Boga, „który obchodzi  si  z  nim podobnie jak nauczyciel 
w  szkole z  dzieckiem i  poucza  go” 2. Cho  wiadectwem wzra-
stania i  rozwoju Ignacego w  „Bo ej szkole” s  takie jego pisma, 
jak: Autobiografia, Dziennik duchowy, Konstytucje Towarzystwa Jezu-
sowego czy Listy, to jednak zasadniczym fundamentem pedago-
gii ignacja skiej s  s ynne 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, Opowie  Pielgrzyma. Autobiografia (dalej: Autobiografia), wpro-
wadzenie, przek ad oraz przypisy M. Bednarz, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2002, nr  27.
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i  skutkiem wewn trznego ycia Ignacego” 3, jego wychowania 
w  rodzinie katolickiej, duchowych prze y  od nawrócenia a  do 
ca kowitego zjednoczenia z  Bogiem, owocem o wiece  mistycz-
nych, g ównie z  Manresy (1522-1523) oraz lektur duchowych, 
szczególnie ycia Chrystusa i  ywotów wi tych.
 wiczenia duchowne od samego pocz tku by y dla Ignacego 
i  jego „przyjació  w  Panu” podstawowym i  bardzo skutecznym 
narz dziem formacji duchowej wielu ludzi. Ignacy, w  li cie do 
swego spowiednika, Emanuela Miona, wyznaje: „ wiczenia to 
najlepsza rzecz, o  jakiej mog  w  tym yciu pomy le , jak  mog  
czu  i  rozumie , zarówno ze wzgl du na pomoc i  korzy  dla 
mnie samego, jak i  dla wielu innych” 4. Ta „przedziwna ksi ecz-
ka wicze , ma a obj to ci , lecz pe na niebieskiej m dro ci” 5 
nabra a jeszcze wi kszego znaczenia dla formacji duchowej tak 
wielu ludzi od momentu jej oficjalnego zatwierdzenia przez Pa-
pie a Paw a III w  brewe Pastoralis officii cura, 31 lipca 1548 roku 6.
 wiczenia duchowne nie s  traktatem na temat pedagogiki, ale 
z  pewno ci  zawieraj  w  sobie g bokie do wiadczenie peda-
gogiczne wraz z  ró nymi elementami ci le okre lonej praktyki 
wychowawczej. Ignacy posiada  wielki geniusz umieszczenia 
w  wiczeniach podstaw pedagogicznych, cho  wyra ony bar-
dziej na sposób spontaniczny i  intuicyjny ani eli systematyczny. 
W  tym kontek cie,

wyró niaj c  cech  ignacja skiego modelu wychowania, zro-
zu mia  w  wietle wicze  duchownych w. Ignacego, jest to, 

3 H. Rahner, Geneza i  duch pobo no ci ignacja skiej, t . M. Bednarz, Wydawni-
ctwo WAM, Kraków 1991, s.  16.

4 Monumenta Ignatiana, Sancti Ignatii de Loyola, Societatis Iesu fondatoris, Epi-
stolae et Instructiones (dalej: MI, Epp.), 12 vol., Matriti 1903-1911, t.  1, s.  113.

5 w. 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 Paw a III 27 wrze nia 1540 roku, a  wi c w  najwa niejszym dokumen-
cie fundacyjnym zakonu czytamy: „Towarzystwo zosta o ustanowione przede 
wszystkim po to, eby si  w  szczególny sposób przyczynia  do post pu dusz 
w  yciu i  nauce chrze cija skiej i  do szerzenia wiary (m.in.) przez wiczenia du-
chowe, Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z  przypisami Kongregacji General-
nej XXXIV oraz Normy Uzupe niaj ce zatwierdzone przez t  sam  Kongregacj  (da-
lej: Konstytucje), Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2006, nr  1, s.  29-30.
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e  model ten staje si  nie tylko doskona ym opisem sta ego, wza-
jemnego oddzia ywania, zachodz cego mi dzy do wiadcze-
niem, refleksj  oraz dzia aniem w  procesie uczenia i  uczenia si , 
ale tak e odzwierciedla dynamiczny, wzajemny stosunek mi -
dzy nauczycielem a  uczniem, d cym do zdobywania wiedzy 
i  wolno ci 7.

2.  Cel formacji duchowej w  pedagogii 
ignacja skiej

 Cel formacji duchowej w  pedagogii ignacja skiej bezpo red-
nio zwi zany jest z  nadrz dnym celem ca ych wicze  duchow-
nych, które „[s u ] do przezwyci enia samego siebie i  do upo-
rz dkowania swego ycia” 8. Celem wicze  s  bowiem

wszelkie sposoby przygotowania i  usposobienia duszy do usuni -
cia wszystkich uczu  nieuporz dkowanych, a  po ich usuni ciu – – 
do szukania i  znalezienia woli Bo ej w  takim uporz dkowaniu 
swego ycia, eby s u y o dla dobra i  zbawienia duszy ( D 1) 9.

wiczenia duchowne, b d ce podstaw  pedagogii ignacja skiej,

prowadz  chrze cijanina do g bokiego do wiadczenia Pana Boga, 
poprzez s uchanie S owa Bo ego, rozumienie i  przyj cie go we w as-
nym yciu moc  Ducha wi tego, a w  atmosferze milczenia i  mod-
litwy, oraz poprzez wsparcie ze strony przewodnika duchowego 
ucz  rozeznawania duchowego, zmierzaj cego do  oczyszczenia 

7 Pedagogia ignacja ska. Podej cie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacja -
skiej, t . B. Steczek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, s.  112. Por. W.  mudzi -
ski, Fundament ignacja skiej pedagogiki, w: Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa  
wspó czesnego humanizmu, red. W.  Pasierbek, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2008, s.  51-63.

8 w. Ignacy Loyola, wiczenia duchowne (dalej: D), t um. M. Bednarz, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2002, nr  21.

9 Jak podkre la ojciec Giuseppe de Rosa SJ, wiczenia, w  swoim podstawo-
wym i  ostatecznym celu prowadz  do tego, aby „wej  w  intymn  za y o  
z  Panem Bogiem, aby On da  mi pozna  Jego wol  i  sk oni  moje «twarde» 
serce i  moj  «zbuntowan » wol  do wype nienia 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  na ladowania Chrystusa, a  przez 
to, do wype nienia yciowej misji w  Ko ciele i w  wiecie10.

 Duchowy rozwój nakre lony w  ca ych wiczeniach dokonuje 
si  nie tyle linearnie, ile spiralnie na ka dym z  czterech etapów 

wicze , zwanych tygodniami. Integralny rozwój rekolektanta 
(ucznia) dokonuje si  na etapie duchowego oczyszczenia, odpo-
wiadaj cym bardziej pierwszemu tygodniowi wicze , na etapie 
duchowego o wiecenia, odpowiadaj cym bardziej drugiemu ty-
godniowi wicze  (por. D 10), oraz na etapie duchowego zjed-
noczenia, charakterystycznym dla trzeciego i  czwartego tygo-
dnia wicze 11.
 Zgodnie z  zasadniczymi rysami pedagogii ignacja skiej, na 
ka dym etapie wicze  ma miejsce wzajemne oddzia ywanie 
mi dzy do wiadczeniem, refleksj  i  dzia aniem rekolektanta 
(ucznia). Ka dy z  etapów, zgodnie z  dynamik  Ignacja skiego 
modelu wychowania, uwzgl dnia te  dodatkowo kontekst roz-
woju duchowego oraz ukazuje „sposoby otwarcia si  na osobi-
sty wzrost, nawet ju  po zako czeniu jakiego  indywidualne-
go cyklu uczenia si ”. W  ten sposób „obejmuje on pi  stopni: 
k o n t e k s t, d o w i a d c z e n i e, r e f l e k s j , d z i a a n i e, 
o c e n ” 12.
 Proces rozwoju w  pedagogice ignacja skiej, opartej na we-
wn trznej dynamice i  metodologii wicze  duchowych, zak ada 
obecno  i  niezast pion  rol  wychowawcy, „tego, który daje 

wiczenia”. Jego zadaniem jest pomóc rekolektantowi (ucznio-
wi) wej  w  ywe do wiadczenie spotkania z  Bogiem, przepro-
wadzi  w a ciw  refleksj  nad tym do wiadczeniem i  wyci gn  
wnioski zmierzaj ce do konkretnego zaanga owania w  Ko ciele 
i w  wiecie, na wzór Jezusa Chrystusa. Dlatego daj cy 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 roz-
woju chrze cijanina w „ „ wiczeniach ignacja skich”, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2003; W.  Królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika „ wicze  duchowych” w. Igna-
cego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

12 Pedagogia ignacja ska. Podej cie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacja -
skiej, dz. cyt., s.  117.
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( wychowawca), w  ca ym procesie duchowego rozwoju rekolek-
tanta (ucznia), na etapie wewn trznego do wiadczenia, refleksji 
i  dzia ania, a  zw aszcza w  momentach podejmowania decyzji, 
winien uszanowa  i  wspomóc wewn trzn  wolno  rekolektanta 
(ucznia) oraz uczyni  wszystko, „aby Stwórca dzia a  bezpo red-
nio ze swoim stworzeniem, a  stworzenie ze swoim Stwórc  i  Pa-
nem” ( D 15) 13.

3.  Etapy formacji duchowej w  pedagogii 
ignacja skiej

3.1. Fundamentalne do wiadczenie, refleksja i  dzia anie

 Rozpocz cie pierwszego etapu formacji duchowej wymaga 
uwzgl dnienia jego k o n t e k s t u. Nale y wzi  pod uwag  za-
równo sytuacj  duchow  rekolektanta (ucznia), jak i zewn trzne 
okoliczno ci jego ycia: spo eczno-ekonomiczne, polityczne czy 
kulturowe. w. Ignacy podkre la, e  maj cemu zamiar odpra-
wi  wiczenia „wielce pomo e, je li wejdzie w  nie wielkodusznie 
i  z  hojno ci  wzgl dem swego Stwórcy i  Pana i  z o y Mu w  ofie-
rze ca  sw  wol  i  wolno ” ( D 5). Mówi tak e o  tym, e  „ wi-
czenia duchowne trzeba dostosowywa  do w a ciwo ci osób prag-
n cych je odprawia , a  mianowicie do ich wieku, wykszta cenia 
lub zdolno ci” ( D 18). Je li kto  by by „poch oni ty sprawami 
publicznymi, lub innymi po ytecznymi zaj ciami” ( D 19) mo -
na zaproponowa  cz  wicze , natomiast „temu, co jest bar-
dziej wolny od zaj , a  pragnie we wszystkim, ile tylko mo e, 
post pi , mo na da  ca e wiczenia duchowne wedle porz dku, 
w  jakim jedne po drugich nast puj ” ( D 20).
 Na pierwszym etapie formacji duchowej, zwi zanym szcze-
gólnie z  pierwszym zdaniem tak zwanego Fundamentu wicze  

13 Por. W.  Królikowski, Kierownictwo duchowe w „ „ wiczeniach duchownych” 
w.  Ignacego Loyoli jako wa ny element pedagogii ignacja skiej, „Rocznik Wydzia-
u Pedagogicznego Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum 

w  Krakowie 2005”, s.  61-97.
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duchownych, rekolektant (ucze ) wchodzi w  za y  relacj  prze-
de wszystkim z  Bogiem Stwórc : „Cz owiek jest stworzony” ( D 
23). D o w i a d c z a, czyli „wewn trznie odczuwa i  smakuje” 
( D 2), e  Bóg Stwórca, Ten, który JEST (por. Wj 3, 14), podzie-
li  si  z  nim swoim istnieniem i  da  mu ycie, wraz z  wieloma 
talentami. Dodatkowym do wiadczeniem rekolektanta (ucznia) 
staje si  nie tylko jego w asne istnienie, ale tak e istnienie „in-
nych rzeczy na obliczu ziemi”, wszelkich innych stworze  i  ca e-
go wszech wiata, które Stwórca uczyni  „dla cz owieka i  aby mu 
pomaga y do osi gni cia celu, dla którego jest on stworzony” 
( D 23), czyli do yciodajnej i  jak naj ci lejszej relacji z  Bogiem 
Mi o ci . Dla w. Ignacego

Bóg jest Stwórc  i  Panem, Najwy sz  Dobroci , jedyn  Rzeczy-
wisto ci  absolutn . Ca a pozosta a rzeczywisto  pochodzi od 
Boga i  ma jedynie warto  o  tyle, o  ile prowadzi do Niego. Bóg 
jest obecny w  naszym yciu „dzia aj c i  pracuj c dla nas” ( D 
236) we wszystkich rzeczach. Dzi ki wierze mo na odkry  Jego 
obecno  we wszystkich wydarzeniach naturalnych i  ludzkich, 
w  ca o ci historii, a  zw aszcza w  ywym do wiadczeniu ka dej 
osoby 14.

 Podstawowym do wiadczeniem rekolektanta (ucznia) w  rela-
cji z  Bogiem Stwórc  jest wi c p r z y j c i e  Jego faktycznej mi o-
ci, które w. Ignacy okre la w  Fundamencie s owem: „chwali ”. 

Chwali  Stwórc  za Jego stwarzaj c  mi o .
 ywe do wiadczenie Boga Stwórcy rodzi w  rekolektancie 
(uczniu) szczer  i  pe n  wdzi czno ci REFLEKSJ , czyli pewien 
„proces, za pomoc  którego wydobywa si  znaczenie z  ludz-
kiego do wiadczenia” 15. w. Ignacy, ju  w  Loyoli, podczas re-
konwalescencji, zauwa a  w  sobie ró ne my li, jedne wiatowe, 
a  drugie zwi zane z  na ladowaniem wi tych.

Kiedy my la  o  rzeczach wiatowych, doznawa  w  tym wiel-
kiej przyjemno ci, a  kiedy znu ony porzuca  te my li, czu  si  
osch y i  niezadowolony. Kiedy znów my la  o  odbyciu boso 

14 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, t um. B. Steczek, „Zaskale”, 
Kraków 1989, s.  8.

15 Pedagogia ignacja ska. Podej cie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacja -
skiej, dz. cyt., s.  124.
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pielgrzymki do Jerozolimy lub o  tym, eby od ywia  si  samymi 
tylko jarzynami i  oddawa  si  innym surowo ciom, jakie widzia  
u  wi tych, nie tylko odczuwa  pociech , kiedy trwa  w  tych my-
lach, ale nawet po ich ust pieniu pozostawa  zadowolony i  ra-

dosny [...]. I  tak powoli doszed  do poznania ró nych duchów, 
które w  nim dzia a y – – jednego szata skiego, drugiego Bo ego 
(Autobiografia 8).

Dla Ignacego „rozeznawa ”, znaczy o

wyja ni  swe wewn trzne motywacje i  racje, le ce u  podstaw 
wypowiadanych s dów, bada  przyczyny i  implikacje swych 
do wiadcze , rozwa y  mo liwe wybory oraz oceni  je w  wiet-
le prawdopodobnych konsekwencji i  odkry , co najlepiej prowa-
dzi do upragnionego celu 16.

 Pog biona refleksja nad do wiadczeniem pobudza do hojne-
go i  wielkodusznego d z i a a n i a, do o d p o w i e d z i  mi o ci  
na Mi o . w. Ignacy t  wdzi czn  o d p o w i e d  wobec Stwór-
cy okre la s owami: „czci ” Pana Boga, czyli wype nia  Jego 
naj wi tsz  wol , oraz „s u y ” Mu, czyli wspó pracowa  z  Bo-
giem na wzór Jezusa Chrystusa dla zbawienia w asnego i  ca ego 
wiata. W  Li cie do siostry Rejadell podkre la, e  „uznanie darów 

Bo ych i  pami  o  nich, bardzo pobudza do jeszcze wi kszych 
rzeczy” 17. Rekolektant (ucze ), który widzi, jak wiele otrzyma  
od Stwórcy, pragnie, aby jego wdzi czne dzia anie dokonywa-
o si  w  wewn trznej równowadze, aby ostatecznie „wybiera  

jedynie to, co nam wi cej pomaga do celu, dla którego jeste my 
stworzeni” ( D 23).

Ka dy m czyzna lub kobieta jest osobi cie poznany i  kochany 
przez Boga. Ta mi o  jest zaproszeniem do udzielenia odpowie-
dzi, która je li ma by  autentycznie ludzka – – musi by  wyrazem 
radykalnej wolno ci. Dlatego, aby odpowiedzie  na mi o  Boga, 
ka da osoba jest powo ana, by by : – – woln , by da  samego sie-
bie, przyjmuj c odpowiedzialno  za w asne dzia anie i  ich kon-
sekwencje: by  wolnym, aby by  wiernym; – – woln , by dzia a  
w  wierze do prawdziwego szcz cia, które jest celem ycia: by  

16 Tam e, s.  123.
17 w. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t.  1, s.  557.
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wolnym, aby pracowa  z  innymi w  s u bie Królestwa Bo ego, 
dla zbawienia stworzenia 18.

 Proces duchowego do wiadczenia, refleksji i  dzia ania, wpi-
suj cy si  w  konkretny kontekst ycia cz owieka, powinien by  
w a ciwie o c e n i o n y. w. Ignacy zach ca rekolektanta (ucznia), 
aby przeprowadzi  refleksj  po ka dej modlitwie: „Po sko czo-
nym wiczeniu, przez kwadrans, siedz c lub chodz c, zbadam, 
jak mi si  powiod a ta kontemplacja lub rozmy lanie” ( D 77). 
Refleksja dotyczy równie  ca ego dnia i  dokonuje si  poprzez „ra-
chunek sumienia szczegó owy”, który nale y odprawia  „w celu 
usuni cia b dów i  niedbalstw w  wiczeniach i w  zachowaniu ad-
dycji” ( D 90), czyli „uwag dodatkowych, [pomocnych] do lep-
szego odprawiania wicze  i  do lepszego znalezienia tego, czego 
si  pragnie” ( D 73). W  pedagogii ignacja skiej „bardzo wa na 
jest okresowa ocena post pu ucznia w  jego postawach, w  prioryte-
tach i w  dzia aniu zgodnie z  tym, co oznacza «by  dla innych»” 19.
 Zasadnicze zr by procesu formacji duchowej w  pedagogii 
ignacja skiej obecne s  ju  w  pierwszym zdaniu Fundamentu 

wicze . A  poniewa  Fundament jest „podstaw  teologiczn , 
etyczn  i  duchow  ca ych wicze , przenikaj c je ca e” 20, „korze-
niem i  si  nap dow  ca ego ycia duchowego proponowanego 
w  wiczeniach” 21, dlatego dalsze etapy duchowego rozwoju b d  
ci g ym pog bianiem ywego do wiadczenia Pana Boga, reflek-
sji nad tym do wiadczeniem i  dzia ania w  Mi o ci. W  ten sposób 
osoba wychowywana w  szkole wicze  coraz bardziej „b dzie 
si  uczy  rozeznawa  i  wybiera  odpowiednie do wiadczenia”, 
coraz bardziej b dzie „zdolna do wydobycia pe nego bogactwa 
z  refleksji nad tymi do wiadczeniami” i  „znajdzie  motywacj  we 

18 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  12.
19 Pedagogia ignacja ska. Podej cie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacja -

skiej, dz. cyt., s.  128.
20 Directoria Exercitiorum Spiritualium (1540-1599) (dalej: D.), red. I. Iparra-

guirre, 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. Comenta-
rio y textos afines, Madrid 1998, s.  143.
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w asnej, zintegrowanej osobowo ci, aby dokonywa  wiado-
mych i  odpowiedzialnych wyborów” 22.

3.2. Zbawcze do wiadczenie, refleksja i  dzia anie

 Rekolektant (ucze ), po dog bnej refleksji nad wcze niej-
szym do wiadczeniem duchowym, u wiadamia sobie, e  przy 
ca ym pi knie do wiadczenia mi o ci Boga Stwórcy, nie umie 
w  pe ni jej przyj  ani na ni  odpowiedzie ; e  nie potrafi w a ci-
wie korzysta  ze stworze  wed ug zasady „o tyle, o  ile” (tantum 
quantum), gdy  cz sto brakuje mu wewn trznej wolno ci wobec 
nich, a  tym samym nie umie te  wybiera  tego, co bardziej i  le-
piej (magis) prowadzi do zjednoczenia z  Bogiem. W  takim k o n -
t e k c i e przechodzi na dalszy etap duchowego rozwoju.
 Tre  rozmy la  pierwszego tygodnia wicze  pomaga rekolek-
tantowi (uczniowi) zrozumie , e  przyczyn  wszelkiej nierówno-
wagi, braku wewn trznej wolno ci i  niezdolno ci do kierowania si  
zasad  magis (bardziej, wi cej, lepiej) jest podst pne dzia anie z ego 
ducha i  grzech cz owieka. To w a nie grzech sprawia, e  nie potra-
fimy w  sposób pe ny ani przyj  mi o ci Boga Stwórcy („chwali ”), 
ani ca kowicie na ni  odpowiedzie  („czci ” i  „s u y ”).
 Podstawowym d o w i a d c z e n i e m na tym etapie forma-
cji duchowej jest wi c dog bne poznanie grzechu, siebie jako 
grzesznika oraz jeszcze mocniejsze prze ycie bezinteresownej, 
przebaczaj cej i  zbawczej mi o ci Boga w  Jezusie Chrystusie. 
Rekolektant (ucze ), „wyobra aj c sobie Chrystusa, Pana nasze-
go, obecnego i  wisz cego na krzy u” ( D 53) „z powodu mych 
grzechów” ( D 55), rozumiej c dzi ki szczególnej asce Bo ej 
czym jest grzech i  widz c jego mierciono ne skutki, nie tylko 
u  anio ów, Adama i  Ewy czy jakiegokolwiek cz owieka (por. D 
45-54), ale tak e we w asnym yciu (por. D 55-59), wydobywa 
z  g bi serca „okrzyk pe en zdziwienia i  wielkiej mi o ci” ( D 
60), okrzyk wielkiej skruchy i  wdzi czno ci za bezgraniczne 
Bo e mi osierdzie, za to, e  Bóg Stwórca i  Zbawiciel „darzy  mi  

22 Pedagogia ignacja ska. Podej cie praktyczne, w: Podstawy edukacji ignacja -
skiej, dz. cyt., s.  130.
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yciem a  do tej pory” ( D 61), i e  „a  dot d mia  dla mnie tyle 
askawo ci i  mi osierdzia” ( D 71).

 Do wiadczenie duchowe rekolektanta (ucznia) na tym etapie 
jest jeszcze g bsze ani eli na etapie poprzednim, gdy  u wia-
damia on sobie, e  otrzyma  nie tylko faktyczn  mi o  Boga 
Stwórcy, ale nadto bezgraniczn  mi o  Boga Zbawiciela w  Je-
zusie Chrystusie. „Nic by nam przecie  nie przysz o z  daru y-
cia, gdyby my nie zostali odkupieni” (Exultet). w. Ignacy, kiedy 
jako chory le a  na zamku w  Loyoli, do wiadczy  zbawczej mi-
o ci Odkupiciela za po rednictwem Matki Naj wi tszej:

Pewnej nocy, gdy nie spa , ujrza  obraz naszej Pani ze wi tym 
Dzieci tkiem Jezus. Widzenie to nape ni o go na d u szy czas 
nadzwyczajn  pociech  i  tak wielkim wstr tem do ca ego ycia 
przesz ego, a  szczególnie do grzechów cielesnych, i  zdawa o mu 
si , e  wymazane zosta y z  jego duszy wszystkie te obrazy i  wyob-
ra enia, które a  do tej pory by y w  niej wyryte (Autobiografia 10).

Centralne do wiadczenie tego etapu pog biane jest w  tak zwa-
nych medytacjach powtórkowych (por. ( D 62-64).
 Rekolektant (ucze ), podejmuj c r e f l e k s j  nad zbawczym 
do wiadczeniem Bo ej mi o ci mi osiernej, pyta Jezusa Chrystu-
sa wisz cego na krzy u:

Jak to On, b d c Stwórc , do tego doszed , e  sta  si  cz owie-
kiem, a  od ycia wiecznego przeszed  do mierci doczesnej i  do 
konania za moje grzechy. Podobnie, patrz c na siebie samego, 
pyta si  siebie: Com ja uczyni  dla Chrystusa? Co czyni  dla 
Chrystusa? Com powinien uczyni  dla Chrystusa? ( D 53).

w. Ignacy przeprowadza  tak  refleksj  ju  w  Loyoli. Kiedy 
wraca  do zdrowia 

zacz  wi cej rozmy la  o  swoim przesz ym yciu i o  tym, jak 
wielki ci y na nim obowi zek pokutowania za nie. Wtedy te  
zrodzi o si  w  nim pragnienie na ladowania wi tych (...). Jedy-
nym jego pragnieniem by o (...) po odzyskaniu zdrowia uda  si  
do Jerozolimy i  praktykowa  takie biczowania i  takie posty, jakich 
pragnie serce hojne i  rozpalone mi o ci  Bo  (Autobiografia  9). 

 Refleksja rekolektanta (ucznia) nad ywym do wiadcze-
niem tego etapu, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Com 
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powinien uczyni  dla Chrystusa?” ( D 53), budzi w  nim g bo-
kie pragnienie wdzi cznego d z i a a n i a, pragnienie konkretnej 
odpowiedzi mi o ci  na Mi o  i  „post powania naprzód w  czy-
nieniu dobra” ( D 315). Postanawia zatem zerwa  z  grzechem, 
„poprawi  si  i  uporz dkowa  (...), odrzucaj c od siebie rzeczy 
wiatowe i  pró ne” ( D 63), a  to wszystko „z pomoc  Jego a-

ski” ( D 63). w. Ignacy tak w a nie post pi , gdy podj  decy-
zj , e  odb dzie pielgrzymk  z  Loyoli do Jerozolimy: „Czuj c 
si  do  silny, s dzi , e  nadszed  ju  czas wyruszy  w  drog ”; 
i  pomimo nalega  ze strony jego brata, który chcia  go „odwie  
od jego dobrego pragnienia”, Ignacy decyzji nie zmieni  i  „nie 
odst pi  jednak od prawdy, której ju  wtedy skrupulatnie prze-
strzega ” (Autobiografia 12). Grzech i  jego skutki sprawiaj , e

wolno  odpowiedzi na mi o  Boga nie jest czym  automatycz-
nym. Wspomagani i  umacniani zbawcz  mi o ci  Boga, jeste my 
zaanga owani w  sta  walk , maj c  na celu rozpozna  i  usun  
przeszkody ograniczaj ce wolno  – – w  tym skutki grzechu – – 
i  równocze nie rozwija  zdolno ci konieczne do ycia i  dzia ania 
w  prawdziwej wolno ci 23. 

 Wielk  pomoc  w  OCENIE do wiadczenia na tym etapie s  
nie tylko refleksje po medytacji, rachunki sumienia, rozmowy 
z  osob  towarzysz c , ale równie  Regu y o  rozeznawaniu du-
chów, „[s u ce] do odczucia i  rozeznania w  pewnej mierze ró -
nych porusze , które dziej  si  w  duszy”; a  zw aszcza te Regu y, 
które „s  bardziej stosowne na okres pierwszego tygodnia [ wi-
cze ]” ( D 313; por. D 313-327).

3.3.  Dog bne poznanie, mi owanie i  na ladowanie Jezusa 
Chrystusa

 Rekolektant (ucze ), w  k o n t e k c i e  dotychczasowego do-
wiadczenia, zapraszany jest na dalszy etap duchowego rozwoju 

poprzez wezwanie Jezusa: „Pójd  za Mn ”, „pozwól nadal si  
kszta towa ”.

23 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  14.
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34 W  K

 Osobiste zaproszenie Jezusa jest kolejnym Bo ym darem 
dla rekolektanta (ucznia), poprzez który ywo d o w i a d c z a, 
e  „nie jest ju  niewolnikiem, lecz synem. Je eli za  synem, to 

i  dziedzicem z  woli Bo ej” (Ga 4, 7), zaproszonym do wspó -
pracy z  Bogiem Ojcem na wzór Jezusa Chrystusa. Ten nowy dar 
prze ywa w  fundamentalnej medytacji drugiego tygodnia wi-
cze , w  tak zwanej medytacji Królestwa (por. D 91-98) 24. Jezus 
Chrystus obdarza go ask  zaszczytnego wezwania i  mówi:

Wol  moj  jest podbi  wiat ca y i  wszystkich nieprzyjació  i  tak 
wej  do chwa y Ojca mego. Przeto ten, co zechcia by pój  za 
mn , powinien ze mn  si  trudzi , aby id c za mn  w  cierpieniu, 
szed  te  za mn  i w  chwale” ( D 95).

 Rekolektant (ucze ), r e f l e k t u j c  nad zaszczytnym we-
zwaniem Jezusa Chrystusa, odkrywa, e  jest On

wzorem ludzkiego ycia przez sw  ca kowit  odpowied  na mi-
o  Ojca, wyra on  w  s u bie innym ludziom. On dzieli z  nami 

nasz ludzki los i  przeznaczenie. Zaprasza nas, by pój  za Nim 
pod sztandarem krzy a w  odpowiedzi mi o ci danej Ojcu 25.

Wyra nie te  zdaje sobie spraw  z  tego, e  „wszyscy ludzie, ma-
j cy rozs dek i  zdrowy rozum, ofiarowaliby si  ca kowicie na 
trud [razem z  Chrystusem]” ( D 96), bowiem, jak podkre la w. 
Ignacy w  Li cie o  doskona o ci i  gorliwo ci apostolskiej do Scholasty-
ków w  Coimbrze,

nie tylko w ród ludzi, lecz tak e w ród anio ów nie ma szlachet-
niejszego zaj cia nad oddawanie chwa y swemu Stwórcy i  pro-
wadzenie do niego stworze  w  miar  ich mo liwo ci 26.

W tym kontek cie Ignacy wyznaje w  Dzienniku duchowym: „Kie-
dym sobie przypomnia  tak wielkie dobro otrzymane, odczuwa-
em poruszenie do nowej pobo no ci rosn cej i  do ez” 27.

24 Medytacja Królestwa jest jakby powtórzeniem Zasady i  Fundamentu, ale 
z  odwo aniem si  ju  do konkretnego przyk adu Jezusa Chrystusa; por. D. 15; 
D. 22-23; D. 33, 34, 43.

25 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  17.
26 w. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t.  1, s.  493.
27 Dziennik duchowy, w: w. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t.  1, s.  325.
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 Rekolektant (ucze ) podejmuje zatem d z i a a n i e. Kierowa-
ny szczerym pragnieniem, aby

wi cej [Go] kocha  i  odznaczy  si  we wszelkiej s u bie swego 
Króla wiecznego i  Pana wszech rzeczy, nie tylko ofiarowuje si  
ca kowicie na trud, ale nadto dzia aj c przeciw swej mi o ci cie-
lesnej i  wiatowej, sk ada z  siebie ofiar  wi kszej warto ci i  wi k-
szej wagi ( D 97),

któr  wyra a w  modlitwie ofiarowania. Dobrze rozwa ona 
decyzja, wyp ywaj ca z  pragnienia „wi kszej s u by i  chwa y 
Boga”, aby

na ladowa  Chrystusa w  znoszeniu wszystkich krzywd i  wsze-
lakiej zniewagi i  we wszelkim ubóstwie tak zewn trznym, jak 
i  duchowym ( D 98)

nie jest dzia aniem spekulatywnym, ale przemodlonym i  szcze-
rym. Bowiem

pe na mi o ci i  wolna odpowied  na mi o  Boga nie mo e by  
czysto spekulatywna lub teoretyczna. Niezale nie od ceny, któ-
r  trzeba zap aci , spekulatywne zasady musz  prowadzi  do 
zdecydowanego dzia ania: „Mi o  winno si  zak ada  wi cej na 
czynach ni  na s owach” ( D 230). w. Ignacy prosi o  ca kowite 
i  aktywne zaanga owanie ludzi, którzy „dla wi kszego na lado-
wania Chrystusa, Pana naszego, i  dla wi kszego upodobnienia 
si  do Niego” ( D 167) b d  w  praktyce realizowa  swoje idea y 
w  konkretnym wiecie i w  rodowisku rodziny, spraw, ruchów 
spo ecznych, struktur politycznych i  prawnych i w  dzia alno ci 
religijnej 28.

 Pog bieniem do wiadczenia refleksji i  dzia ania na tym etapie 
formacji duchowej b dzie sta e kroczenie za Jezusem we wszyst-
kich kontemplacjach drugiego, a  nast pnie trzeciego i  czwarte-
go tygodnia wicze , po czone z  pro b  o  „dog bne poznanie 
Pana, który dla mnie sta  si  cz owiekiem, abym Go wi cej kocha  
i  wi cej szed  w  Jego lady” ( D 104). Dalsze towarzyszenie Je-
zusowi budzi w  rekolektancie (uczniu) pragnienie rozpoznania 

28 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  20.
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konkretnej formy na ladowania Jezusa w  codzienno ci. Wiel-
k  pomoc  w  rozpoznaniu i  wybraniu dalszej drogi z  Jezusem 
w  codzienno ci s  nie tylko Regu y „dla wi kszego rozeznania 
duchów”, odpowiadaj ce bardziej „drugiemu tygodniowi [ wi-
cze ]” ( D 328; por. D 328-336), ale równie  tak zwana Triada 
ignacja ska (medytacja O  dwóch sztandarach, medytacja O  trzech 
parach ludzi i  medytacja O  trzech stopniach pokory) oraz regu y do-
tycz ce dobrego i  rozs dnego w y b o r u  (por. D 135-189).
 Rekolektant (ucze ), dokonuj c w y b o r u  konkretnego sta-
nu ycia czy r e f o r m y  w asnego ycia zgodnie z  wol  Bo , 
OCENIAJ C powzi te decyzje, pragnie odt d jeszcze bardziej 
by  z  Jezusem nie tylko na dobre, ale i  na z e. Pragnie z  Chry-
stusem si  trudzi , je li tego wymagaj  konsekwencje wyboru 
i  prze ywa  

bole  wespó  z  Chrystusem pe nym bole ci, udr k  serca 
z  Chrystusem udr czonym, zy i  m k  wewn trzn  z  powodu 
tak wielkiej m ki, któr  Chrystus wycierpia  za mnie ( D 203),

aby b d c z  Chrystusem w  cierpieniu, by  z  Nim równie  
w  chwale zmartwychwstania. Dlatego w  czwartym tygodniu 

wicze  prosi o  ask  „wesela i  silnej rado ci z  powodu tak wiel-
kiej chwa y i  rado ci Chrystusa, Pana naszego” ( D 221). 

3.4. Ca kowite do wiadczenie Mi o ci i  mi owanie w  Ko ciele

 Zasadnicze etapy formacji duchowej nakre lone w  czterech 
tygodniach wicze  stanowi  KONTEKST ostatniego, najpe -
niejszego etapu rozwoju relacji cz owieka z  Bogiem i  z  ca ym 
stworzeniem. Dokonuje si  on na drodze prze ywania tre ci 
Kontemplacji dla uzyskania mi o ci (por. D 230-237). Niezwy-
k a oryginalno  tej Kontemplacji zwie cza ca y dotychczasowy 
proces duchowego rozwoju rekolektanta (ucznia), a  zarazem ot-
wiera go na dalszy, jeszcze pe niejszy rozwój duchowy, prze y-
wany w  codziennym yciu w  Ko ciele i  wiecie 29.

29 Por. W.  Królikowski, La Contemplación para alcanzar amor, il suo posto e senso 
negli Esercizi spirituali. Prospettive attuali, PUG, Roma 2003; Ten e, Oryginalno  



37Cele i etapy formacji duchowej w pedagogice ignacja skiej

 Podstawowym d o w i a d c z e n i e m  rekolektanta (ucz-
nia) na tym etapie jest „wewn trzne poznanie” i  przyj cie „tylu 
i  tak wielkich dóbr otrzymanych [od Boga]” oraz przepe nione 
wdzi czno ci  pragnienie, aby „we wszystkim mi owa  Jego 
Boski Majestat i  s u y  Mu” ( D 233). Poznanie i  przyj cie Du-
cha Mi o ci dokonuje si  tu we wszystkim, zarówno w  darach 
dotycz cych porz dku stworzenia, jak i w  darach odnosz cych 
si  do porz dku zbawienia, a  tak e w  poszczególnych darach 
osobistych:

Przywie  sobie na pami  dobrodziejstwa otrzymane – – stwo-
rzenie, odkupienie, a  tak e dary poszczególne, wa c [i doce-
niaj c] z  wielkim uczuciem [mi o ci], jak wiele uczyni  Bóg, Pan 
nasz, dla mnie; jak wiele mi da  z  tego, co posiada. A  dalej, jak 
bardzo ten e Pan pragnie mi da  samego siebie, ile tylko mo e 
wedle swego Boskiego planu ( D 234).

 R e f l e k s j a  nad tym ca o ciowym do wiadczeniem ducho-
wym, „wa enie i  docenianie z  wielkim uczuciem mi o ci” ( D 
234) dobroci Boga, wzbudza w  rekolektancie (uczniu) pe ne 
wdzi czno ci pragnienie ca kowitej i  we wszystkim odpowiedzi 
mi o ci  na Mi o :

A potem wej  w  siebie samego, rozwa aj c, com ja z  wielk  
s uszno ci  i  sprawiedliwo ci  winien ze swej strony ofiarowa  
i  da  Jego Boskiemu Majestatowi, i  siebie samego z  tym wszyst-
kim, jak ten, co z  wielk  mi o ci  ofiaruje co  drugiemu ( D 234).

 Rekolektant (ucze ), przepe niony Mi o ci , pragnie odpo-
wiada  na Ni  w  codzienno ci swojego ycia, i  to we wszyst-
kim. Pragnie odt d d z i a a  przez Ko ció , z  Ko cio em i  dla 
Ko cio a, aby „we wszystkim mi owa  Jego Boski Majestat i  s u-

y  Mu” ( D 233). Pragnienie i  decyzj  takiej postawy wyra a 
w  modlitwie ca kowitego ofiarowania siebie Mi o ci:

Kontemplacji dla uzyskania mi o ci w  wiczeniach duchowych w. Ignacego Loyoli, 
w: Przyj  Mi o  i  we wszystkim mi owa . Wokó  Kontemplacji dla uzyskania mi o ci 
w. Ignacego Loyoli, red. W.  Królikowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, 

s.  95-109.
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Zabierz, Panie, i  przyjmij ca  wolno  moj , pami  moj  
i  rozum, i  wol  m  ca , cokolwiek mam i  posiadam. Ty mi to 
wszystko da e  – Tobie to, Panie, oddaj . Twoje jest wszystko. 
Rozporz dzaj tym w  pe ni wedle swojej woli. Daj mi jedynie mi-
o  tw  i  ask , albowiem to mi wystarcza. [Amen] ( D 233) 30.

 W tym duchu w. Ignacy przypomina Scholastykom 
w  Coimbrze:

Ca ym Waszym yciem i  wszystkimi jego czynno ciami powin-
ni cie sk ada  z  siebie ci g  ofiar , na chwa  Boga i  dla zba-
wienia bli nich, przyczyniaj c si  do tego nie tylko przez przy-
k ad i  gor ce modlitwy, lecz tak e przez inne zewn trzne rodki, 
które Bo a Opatrzno  ustanowi a dla niesienia sobie wzajemnie 
pomocy.

W ten sposób „staniecie si  w  pe ni narz dziami i  wspó pracow-
nikami aski Bo ej w  tym najwy szym dziele prowadzenia stwo-
rze  do Boga, ich najwy szego celu” 31. W  Konstytucjach Towarzy-
stwa Jezusowego dodaje:

Trzeba ich te  cz sto zach ca , aby we wszystkim szukali Boga 
[...], Jego mi uj c we wszystkich stworzeniach a  wszystkie stwo-
rzenia w  Nim wed ug naj wi tszej i  Boskiej Jego woli (Konstytu-
cje 288) 32.

Równie  w  Li cie do ojca Urbana Fernandesa zach ca wszystkich 
jezuitów, aby

we wszystkich czynno ciach podejmowanych z  mi o ci i  pos u-
sze stwa znajdowali tyle samo pobo no ci, co i w  modlitwie 

30 Na tym etapie duchowego rozwoju najpe niej wybrzmiewa charaktery-
styczna cecha pedagogii ignacja skiej, okre lana s owem: magis (wi cej, lepiej), 
obecna ju  w  Fundamencie; por. R. García Mateo, Wielkie pragnienia i  idea y 
cz owieka wed ug w. Ignacego Loyoli. U  podstaw pedagogii magis, t . A. Kowna-
cka, w: Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, dz. cyt., 
s.  139-156; J. Mó ka, B. Steczek, Magis jezuickiej edukacji, w: Pedagogika ignacja -
ska wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, dz. cyt., s.  237-249.

31 w. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t.  1, s.  493 i  499.
32 Podobnie w  Li cie do ojca Antoniego Brandao, Ignacy zach ca scholastyków, 

aby „ wiczyli si  w  szukaniu obecno ci naszego Pana we wszystkich rzeczach”, 
w. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t.  1, s.  530.
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i  rozmy laniu. adnej rzeczy nie powinni robi  w  innym celu, 
jak tylko dla mi o ci i  s u by Boga, Pana naszego 33.

Ignacy modli si  o  tak  postaw  tak e dla swojej siostry 
Magdaleny:

Oby Bogu si  spodoba o w  Jego niesko czonej i  najwy szej do-
broci pomna a  zawsze Twoje pragnienia mi owania Go we 
wszystkich rzeczach 34.

 Wed ug w. Ignacego, pe na i  we wszystkim

odpowied  na wezwanie Chrystusa dokonuje si  w  Ko ciele 
Rzymsko-Katolickim i  poprzez Ko ció  jako narz dzie, przez 
które Chrystus jest sakramentalnie obecny w  wiecie. Maryja, 
Matka Jezusa, jest wzorem tej odpowiedzi. w. Ignacy i  jego 
pierwsi towarzysze przyj li wi cenia kap a skie i  oddali To-
warzystwo Jezusowe na s u b  Namiestnikowi Chrystusa, aby 
uda  si  „dok d On zechce pos a  ku wi kszej chwale Bo ej i  dla 
dobra dusz” (Konstytucje 603) 35.

Pe ne dzia anie w  Mi o ci dokonuje si  we wspólnocie Ko cio a. 
Bowiem

si a wspólnoty zaanga owanej w  s u bie Królestwa jest wi ksza 
ni  si a jednego cz owieka lub grupy sk adaj cej si  z  poszcze-
gólnych jednostek 36.

 w. Ignacy, dla OCENY i  umocnienia wspólnego „post powa-
nia drog  mi o ci” (Ga 5, 2), podaje Regu y o  trzymaniu z  Ko -
cio em, s u ce „zachowaniu prawdziwej postawy, jak  powin-
ni my mie  w  Ko ciele wojuj cym” ( D 352; por. D 352-370) 37. 

33 w. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, dz. cyt., t.  1, s.  524.
34 Tam e, s.  579.
35 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  24; por. Autobio-

grafia 85.
36 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  29.
37 Por. J. Corella, Sentir la Iglesia. Comentario a  las reglas ignacianas para el sen-

tido verdadero de Iglesia, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao 1996; Mi o  Ko cio a dzisiaj 
wed ug w. Ignacego Loyoli. Wokó  Regu  o  trzymaniu z  Ko cio em, red. W.  Króli-
kowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009 (w druku).
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Wraz ze swoimi pierwszymi towarzyszami, „przyjació mi 
w  Panu”,

podejmowa  decyzje w  wietle sta ego procesu osobistego 
i  wspólnotowego rozeznania dokonuj cego si  zawsze w  kon-
tek cie modlitwy. W  modlitewnej refleksji nad wynikami swo-
jej dzia alno ci towarzysze dokonywali przegl du uprzednio 
podj tych decyzji, wprowadzali adaptacje w  swoich metodach, 
w  sta ym poszukiwaniu wi kszej s u by Bo ej (magis) 38.

Regu y o  trzymaniu z  Ko cio em, cho  s  w  jaki  sposób wyni-
kiem rozeznawania prawdziwego zmys u ko cielnego w  kon-
kretnym czasie, to

poniewa  opieraj  si  na niezmiennych zasadach – – które od-
s aniaj  si  w  dog bnej i  szczegó owej analizie owych Regu  – – 
przeto mog  tak e i  dzisiaj okaza  si  dla nas inspiruj ce, gdy 
chcemy podj  takie samo rozeznawanie 39.

*  *  *
 Formacja duchowa w  pedagogii ignacja skiej wyrasta prze-
de wszystkim z  wicze  duchownych w. Ignacego. Podobnie jak 
ostateczny cel ca ych rekolekcji ignacja skich zmierza ona do 
tego, aby wychowa  cz owieka do jak najg bszej wi zi z  Bo-
giem, do dojrza ych relacji z  innymi lud mi i  z  ca ym wiatem. 
Formacja ta ostatecznie zmierza do tego, aby „we wszystkim 
mi owa  Jego Boski Majestat i  s u y  Mu” ( D 233) w  Ko ciele 
i  w  wiecie.

38 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, dz. cyt., s.  34.
39 M. Ruiz Jurado, Rozeznawanie duchowe. Teologia. Historia. Praktyka, t . 

K.  Homa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s.  205.
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KSZTA TOWANIE POSTAWY S U BY 

W  I I I   TYGODNIU WICZE  DUCHOWNYCH   – 

PRZES ANIE DLA PRAKTYKI EDUKACYJNEJ

Wprowadzenie
 Wiele napisano o  pracy wychowawczej jezuitów, ich szko ach 
i  wp ywie na edukacj  przez d ugie setki lat. Wiele te  miejsca 
po wi cono analizie metod nauczania i  wychowania opartych 
na inspiracjach ignacja skich. Wydaje si  jednak, e  zdobyta 
w  ten sposób wiedza sama z  siebie nie wystarcza, by zrozumie  
i  stosowa  ignacja sk  pedagogik . W  wypadku tej pedagogiki 
znajomo  historii czy metody dla w a ciwej ich aplikacji doma-
ga si  jeszcze uzupe nienia o  jeden wymiar. Trzeba wprost zapy-
ta , czy aby by  pedagogiem czerpi cym z  tradycji ignacja skiej, 
nie trzeba by  tak e mistykiem 1.
 Pedagogia ignacja ska ma swoje ród o w  yciu i  pismach w. 
Ignacego z  Loyolii 2. Ignacy pozwoli  na to, by Bóg go wycho-
wywa  jak nauczyciel ucznia w  szkole (Autobiografia 27), a  na-
st pnie poczu  pragnienie podzielenia si  t  Bo   pedagogi , 

1 Na zwi zek ignacja skiego sposobu wychowania i  ignacja skiej misty-
ki wskaza  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  do wiadczy 3. G ówne linie tej pedagogii zawar  w  swo-
ich wiczeniach duchownych. Jej celem jest pomóc rekolektanto-
wi, by pozwoli  si  wychowywa  Bogu, tak jak tego do wiad-
czy  Ignacy. Ksi eczka D, esencja duchowo ci ignacja skiej, 
posiada wiele ró nych elementów, które s  materia em dla 
konstruowania ignacja skiej teorii i  praktyki wychowawczej 4. 
Rdzeniem duchowo ci Ignacego jest natomiast jego do wiadcze-
nie mistyczne, a  je li chodzi o  kwestie pedagogii i  wychowania, 
szczególnie istotna jest jego mistyka s u by 5. Bez zrozumienia, 
jak duch s u by by  formowany w  sercu w. Ignacego i w  ser-
cach tych, którzy szli drog  duchowo ci ignacja skiej, nie da si  
skutecznie zaaplikowa  ignacja skiej pedagogii w  ca ej jej mocy. 
W  zrozumieniu jej mistycznego wymiaru konieczna wydaje si  
g bsza refleksja nad Trzecim Tygodniem D.

 W moim artykule chc  zasugerowa  interpretacj  Trzeciego 
Tygodnia, która ukazuje istotn  warto  dla formacji pedagoga 
w  tradycji ignacja skiej tego etapu wicze  duchownych. Trzeci 
Tydzie  ma za zadanie przygotowa  osob , która wchodzi kon-
templacyjnie w  jego tre ci, do s u by dla Jezusa i  na wzór Jezusa, 
ma pomóc mu w  przekszta ceniu w asnego wn trza tak, by cz o-
wiek odkry  swoj  s u ebn  natur . Ignacja ska postawa s u by 
wydaje si  mie  swoje ostateczne ugruntowanie i  najg bsz  in-
spiracj  teologiczn  w a nie w  Trzecim Tygodniu. W  uczynieniu 
tego zagadnienia ja niejszym pomocne okazuje si  poj cie pro-
-egzystencji Jezusa jako s u by z  mi o ci, wprowadzone przez 
niemieckiego dogmatyka Heinza Schürmanna.

3 I. Loyola, Autobiografia czyli Opowie  Pielgrzyma, t um. M. Bednarz SJ, 
Kraków 1994, s.  54.

4 G. Codina SJ, Pedagogía ignaciana, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, 
Madrid 2008, s.1426-1430.

5 Wed ug H.D. Egana, mistycyzm s u by przenika ca e 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 s u by w  wiczeniach du-
chownych, por. P.-H. Kolvenbach, Servir y amar en todo, <http://www.archima-
drid.com/alfayome/menu/pasados/revistas/2001/jul2001/num270/suma.htm>.
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Trzeci Tydzie  w  dynamice D
 Trzeci Tydzie  jest zazwyczaj ujmowany jako uzupe nienie 
czy pog bienie Drugiego. Chodzi tu szczególnie o  wybór, któ-
rym rekolektant ko czy Drugi Tydzie . Cho  wybór by  ju  na 
tamtym etapie przygotowany przez ró ne wiczenia („Trzy pary 
ludzi”, „Trzy stopnie pokory” itd.), które mia y za zadanie zba-
da  g bokie pok ady ludzkich intencji i  sk onno ci, to jednak 
Ignacy, b d c znakomitym znawc  duszy ludzkiej, by  wiadom 
pytania: „czy to jest ju  pe ny wybór, czy jest to wybór ca ego 
cz owieka”. Dla Ignacego odpowied  brzmia a negatywnie. Bra-
kuje tu bowiem jeszcze zintegrowania najbardziej pierwotnych 
cz owieczych wymiarów: l ków, pop dów, instynktów itp. Wy-
bór tak naprawd  nie jest jeszcze dokonany przez ca ego cz o-
wieka. W  pewnym sensie cz owiek jeszcze wybiera w  Trzecim 
Tygodniu, gdy  wybór nie jest czym  dope nionym w  jednym 
momencie. Jest to raczej proces, który potrzebuje czasu, by by  
rozci gni tym stopniowo na coraz g bsze pok ady wn trza 
cz owieka. 
 Z tego punktu widzenia Trzeci Tydzie  ma podwójny cha-
rakter: konfirmatywny i  profetyczny 6. Po pierwsze, ma cha-
rakter konfirmatywny, gdy  dokonuje si  w  nim potwierdze-
nie woli s u enia Bogu. Jest tak, gdy  ci le w  relacji do aski 
wspó odczuwania (g ównej aski Trzeciego Tygodnia) jest aska 
potwierdzenia wyboru, potwierdzenia rozumianego nie jako 
weryfikacja przedmiotu wyboru, ale jako wzmocnienie tego, kto 
wybiera . Po drugie, Trzeci Tydzie  ma charakter profetyczny, 
gdy  proces, przez który przechodzi rekolektant, faktycznie te  
antycypuje próby, trudno ci i  cierpienia, jakie mo e ze sob  nie  
wybór i  pragnienie jego realizacji. 
 Jednak e jest co  wi cej w  Trzecim Tygodniu, o  czym to kla-
syczne uj cie jego funkcji nie wspomina. Mianowicie, wydaje si , 
e  dopiero ten Tydzie  daje ostateczne uzasadnienie dla podj te-

go wyboru. Wybór musi zosta  zakorzeniony w  najg bszej po-
stawie serca, w  odkrytej na nowo prawdziwej naturze cz owie-
ka. St d w a nie tutaj znajduje si  najg bsza baza teologiczna 

6 Por. J. Melloni, La mistagogía de los Ejercicios, Bilbao-Santander 2001, s.  236.
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dla pragnienia i  mo liwo ci jego realizacji, któr  w  ostateczno ci 
jest s u ba na wzór Jezusa: przyj cie jako swojej Jego postawy 
„pro-egzystencji”, bycia dla innych. 

Wybór i  s u ba
 Wybór jest wi c podporz dkowany s u bie, jest rodkiem do 
konkretnej realizacji tego celu. Ka dy wybór jest dokonywany 
z  uwzgl dnieniem celu: aby bardziej Boga kocha  i  lepiej Mu 
s u y . Rzeczywi cie, ju  na pocz tku D czytamy:

Podczas takich wicze  duchownych bardziej odpowiada i  jest 
du o lepsze poszukiwanie woli Bo ej, któr  sam Stwórca i  Pan 
przekazuje swojej pobo nej duszy, ogarniaj c j  swoj  mi o ci  
i  chwa  i  usposobiaj c j  do wybrania drogi, na której b dzie Mu 
mog a lepiej s u y  w  przysz o ci ( D 15; por. D 169: „Wst p do 
wyboru”) 7.

Celem cz owieka i  jego wyboru jest lepsza s u ba Bogu. Co wi -
cej, s u ba ta jest fundamentalnie zwi zana z  do wiadczeniem 
Bo ej mi o ci, bo to dopiero ono dysponuje i  uzdalnia cz owie-
ka do s u by, i  to s u by ci gle wi kszej. To do wiadczenie Bo-

ej mi o ci dokonuje si  w  sposób ostateczny na Golgocie, a  jest 
prefigurowane w  ustanowieniu Eucharystii, najwi kszym zna-
ku mi o ci Chrystusa ( D 289: „Ustanowi  Naj wi tsz  Ofiar  
Eucharystii jako najwy szy znak swej mi o ci”). Oba te zbawcze 
wydarzenia ukazuj  te  esencj  bytu Jezusa – – s u enie z  mi o ci. 
Oba zawarte s  w  Trzecim Tygodniu. Ca a za  dynamika tego 
do wiadczenia wymaga dok adniejszego na wietlenia.

Ignacja skie pojecie s u by
 Najpierw jednak zarysujmy rozumienie poj cia „s u by” 
w  yciu i  pismach Ignacego. Duch s u by to istotny wymiar 

7 I. Loyola, wiczenia duchowne, t um. J. O óg SJ, Kraków 1996.
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osobowo ci Ignacego 8. Jego pierwsi towarzysze, ci, którzy znali 
go najlepiej, Diego Laínez, Juan de Polanco, Jerónimo Nadal cz -
sto podkre lali dwie podstawowe cechy osobowo ci Ignacego: 
d enie do „más” (bardziej) oraz ducha s u by. Komentatorzy 
wskazuj , e  nie ma lepszego s owa dla opisania powo ania ty-
powo ignacja skiego ni  s owo: „s u ba” 9. To ukierunkowanie 
Ignacy przekaza  te  swoim duchowym synom, jezuitom.
 Przyjrzyjmy si  wyst powaniu terminów „s u y ” i  „s u ba” 
w  wiczeniach duchownych 10. Gdy pominiemy znajduj ce si  na 
samym pocz tku ksi eczki adnotacje, w  których u yte s  wyra-
zy servir i  servicio ( D 5, 9, 15, 16, 20, 23) oraz znajduj ce si  na 
jej ko cu ró ne grupy regu  ( D 315, 316, 322; 344; 351; 363, 370), 
zauwa ymy, e  te s owa 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  ca kowicie brak ich w  Pierwszym, 
Trzecim i  Czwartym Tygodniu 11. Jest tak dlatego, e  s u ba apo-
stolska wed ug Ignacego ma pewien wa ny element, którego nie 
znajdziemy przed nim, a  który dla ignacja skiej duchowo ci jest 
centralny: wype nienie woli Boga, aktywne uzgodnienie swojej 
woli z  wol  Boga. Ignacy jako pierwszy powi za  w  centrum 
ycia duchowego owe dwie idee: s u by oraz zgodno ci z  wol  

Bo 12. Dlatego te  rozeznawanie woli Bo ej, wybór by s u y  s  
i  winny by  istotowo ze sob  powi zane.
 Istniej  dwa pojedyncze bardzo znacz ce u ycia tych s ów 
w  innych cz ciach D. Pierwsze (servir) w  tek cie „Zasa-
dy i  Fundamentu” ( D 23: „Cz owiek zosta  stworzony, aby 
Boga, naszego Pana, wielbi , okazywa  Mu cze  i  s u y  Mu”), 
a  wi c w  pierwszym wiczeniu rekolekcji. Streszczenie istoty 
tego wiczenia jest podstawow  modlitw  powtarzan  przed 
ka dym wiczeniem D jako tzw. oración preparatioria ( D 46: 

8 Por. I. Salvat, Servir en misión universal, Bilbao-Santander 2002, s.  22 n.
9 Por. tam e, s.  24.
10 W  D Ignacy u ywa s owa 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 ignacia-

no, „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.
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„W    modlitwie przygotowaczej nale y Boga, naszego Pana, pro-
si  o  ask , eby wszystkie moje zamiary, czyny i  prace skierowa-
ne by y wy cznie ku s u bie i  chwale Jego Boskiego Majestatu”). 
Ka de duchowe wiczenie ma ten sam cel: ma by  w  sposób czy-
sty ukierunkowane na s u b  i  wielbienie Boga, i  ten cel ma sobie 
rekolektant ci gle na nowo u wiadamia . 
 Z drugiej strony, s ówko servir pojawia si  w  g ównej pro bie 
„Kontemplacji Ad Amorem” ( D 233), która wprowadza reko-
lektanta w  ycie codzienne: „Tutaj prosi  o  wewn trzne poznanie 
tak wielkiego dobra, jakie otrzyma em, bym to w  ca o ci pozna  
i  móg  kocha  i  s u y  we wszystkim Jego Boskiemu Majestato-
wi”. Rekolektant ko czy wi c rekolekcje ogarni ty mi o ci , któ-
ra ma wyra a  si  w  s u bie Bogu i  ludziom. Ca e wi c wiczenia 
s  niejako obj te i  przenikni te pragnieniem s u by i  modlitw  
o  ducha s u by.

Trzeci Tydzie  i  poj cie s u by
 Jak zauwa yli my, terminy servicio i  servir (oprócz modlitwy 
przygotowawczej) nie wyst puj  w  Trzecim Tygodniu. Wydaje 
si  jednak, e  bardzo intensywnie obecne jest tutaj poj cie s u by 
i  to w a nie dzi ki wymowie, jak  maj  same ewangeliczne teks-
ty medytowane na tym etapie rekolekcji. 
 S u ba wed ug Ignacego jest zwi zana z  wydaniem siebie, zre-
zygnowaniem z  siebie. Ignacy ju  jako pielgrzym odkry  g boki 
zwi zek pomi dzy s u eniem Bogu a  pokor , cierpieniem i  po-
ni eniem (por. Autobiografia 48) 13. Upokorzenia prowadz  go do 
ycia ci gle bardziej w  identyfikacji z  Panem, z  figur  cierpi cego 

s ugi (Autobiografia 51, 52) 14. Przyjrzyjmy si  tekstom kontempla-
cji Trzeciego Tygodnia, które prowadz  nas w a nie w  tym kie-
runku. Najpierw zbadamy tre ci ewangeliczne, które bezpo red-
nio kszta tuj  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  pó niej teologiczn  wizj , która stanowi 
podstaw  ca ego procesu dokonuj cego si  w  Trzecim Tygodniu 
i  prowadzi do celu – – apostolskiej wi kszej s u by z  mi o ci.

Perspektywa s u by wyznaczona przez Ewangelie
 Analiz  Trzeciego Tygodnia rozpocznijmy od spojrzenia na tre-
ci ewangeliczne proponowane do kontemplacji. Ignacy opiera je 

wy cznie na scenach ewangelicznych i  nie konstruuje adnej w as-
nej kontemplacji, jak to ma miejsce w  innych Tygodniach. Pozwala, 
by tylko wydarzenia i  tre ci Ewangelii wyznacza y dynamik  tego 
etapu wicze . Dlatego by odnale  poj cie s u by w  Trzecim Tygo-
dniu, musimy si  odwo a  do analizy tekstu biblijnego.

Dynamika wyznaczana przez Ewangeli
 Najbardziej znacz ce s  z  pewno ci  pierwsza i  ostatnia kon-
templacja tego Tygodnia. Ju  pierwsza kontemplacja ( D  190  n) 
sugeruje zdecydowanie perspektyw  stawiaj c  s u b  w  cen-
trum uwagi. We wprowadzeniu pierwszym Ignacy mówi:

U wiadomi  sobie wydarzenie: Chrystus, nasz Pan, wys a  z  Be-
tanii do Jerozolimy dwóch uczniów, eby przygotowali wiecze-
rz , a  potem On sam przyby  na ni  z  innymi uczniami. Kiedy 
spo y  baranka paschalnego i  zako czy  wieczerz , umy  im 
nogi i  da  swoje Naj wi tsze Cia o i  Najdro sz  Krew swoim 
uczniom oraz wyg osi  do nich przemówienie ( D 191).

Kontemplacja ta czy i  syntezuje dwa znacz ce fragmenty z  ró -
nych Ewangelii, Ewangelii wed ug ukasza (22, 7-13), ewentual-
nie Mateusza (26, 17-19) i  wed ug Jana (13, 1-30). Mo e si  wy-
dawa , e  Ignacy je po czy , gdy  oba te fragmenty odnosz  si  
w a nie do s u enia: z  jednej strony s u enia Jezusowi, z  drugiej 
s u enia Jezusa 15.

15 Ignacy zapewne opiera  si  na tek cie Kartuza i  schematach swojej epo-
ki, gdy pisa  punkta do medytacji w  D 289. Jednak e historia, po czenie 
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 U Mateusza i u  ukasza Jezus prosi Piotra i  Jana, aby przy-
gotowali Pasch  dla niego i  dla pozosta ych towarzyszy. Obaj 
s  uczniami, którzy byli przez ca y czas bardzo blisko Jezusa, 
szczególnie w  wa nych momentach Jego ycia. Teraz Ewange-
li ci ukazuj  obu w  sytuacji s u by dla Jezusa i  dla innych ucz-
niów. Ci, którzy w  przysz o ci b d  przewodzili wspólnocie 
chrze cija skiej, musz  uczy  si  s u y  innym 16.
 Podczas ostatniej wieczerzy Jezus ama  chleb. To amanie 
chleba posiada g bok  symbolik  zwi zan  ze  s u b . Jezuso-
we gesty powtarzaj  to, co Jezus czyni , gdy karmi  t umy ( k 
9, 10-17). Tamto rozmno enie chleba by o poprzedzone przez 
g oszenie Królestwa Bo ego w  mocy i  uzdrowienia ( k 9, 6, 11) 
oraz przez zapowied  przysz ej mierci Mesjasza ( k 9, 22). Te-
raz uczniowie, widz c Jezusa powtarzaj cego te same gesty, do-
strzegaj  co  wi cej: Jezus jest s ug , który daje ycie za innych. 
Podobnie jak chleb musi by  z amany, aby móg  by  dzielony, 
tak i  cia o Jezusa musi by  z amane w  mierci, aby móg  by  im 
udzielony Duch daj cy ycie, Duch s u by.
 Drugim fragmentem spojonym wraz z  wydarzeniami opisa-
nymi u  ukasza i  Mateusza jest ten mówi cy o  umyciu nóg ucz-
niów. Zaczynaj c kontemplowanie M ki Pana od ustanowienia 
Eucharystii i  umycia nóg ( D 191; 289), rekolektant wchodzi od 
razu na pocz tku w  kra cow  pokor  Pana („Ale wi ty Piotr 
nie wiedzia , e  [Chrystus] przez to dawa  przyk ad pokory”; D 
289). W  Ewangelii Jana, w  której brakuje ustanowienia Eucharystii 
w  sensie Ewangelii synoptycznych, s u ebny 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 s u cego do 
sto u: „Kto jest wi kszy, czy ten, kto s u y, czy ten, kto siedzi za 
sto em? Otó  ja jestem pomi dzy wami jako ten, który s u y” ( k 
22, 27). W  umywaniu nóg jest owa s u ba szczególnie radykalnie 

wydarze , które jest obecne w  D 191, wydaje si  skomponowana przez same-
go Ignacego. Tej ró nicy wydaje si  nie zauwa a  Arzubialde. Por. S. Arzubial-
de, 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  wymagaj ce po-
wi cenia i  mi o ci czynno ci.



49Kszta towanie postawy s u by

unaoczniona i  symbolizowana (Jn 13, 1-20). S u enie do tego stop-
nia nale y do istoty Jezusa, e  nawet na ko cu czasów przy uczcie 
niebia skiej sam Pan przepasze si  i  b dzie s u y  swoim s ugom 
do sto u ( k 12, 37), bo s u ba nale y do Jego odwiecznej istoty. 
Jezus od zawsze i  na zawsze yje „dla nas”, jak wskazuje na to 
list do Rzymian (Rz 8, 34). Jezus czyni tak e s u b  regu  ycia 
dla wspólnoty swoich uczniów: „On usiad , przywo a  Dwunastu 
i  rzek  do nich: Je li kto chce by  pierwszym, niech b dzie ostat-
nim ze wszystkich i  s ug  wszystkich!” (Mk 9, 35).
 Motyw s u enia wybrzmiewa te  w  ostatniej kontempla-
cji Trzeciego Tygodnia: „O wydarzeniach od krzy a do grobu 
w cznie” ( D 298). Ignacy pisze: „Punkt 1. Józef i  Nikodem 
w  obecno ci Matki Bolesnej zdejmuj  Go z  krzy a. Punkt 2. Cia-
o zaniesiono do grobu, namaszczono i  pogrzebano”. Z o enie 

do grobu jest pierwszym dzia aniem wspólnoty, która zgroma-
dzi a si  przy zmar ym Jezusie. Pojawia si  znany ju  z  pocz t-
ku Ewangelii Jana Nikodem oraz Józef z  Arymatei, którzy teraz 
z  ukrytych uczniów Jezusa staj  si  uczniami jawnymi. To mier  
Jezusa, jego g bokie zaufanie Bogu-Ojcu, jego ycie i  mier  ca -
kowicie zgodne z  tym, co g osi , da y im odwag , da y im si , by 
nie l ka  si  ju  niczego, nawet okrutnej mierci, by teraz s u y  
Jezusowi, a  przez to przyzna  si  do Niego. Teraz, maj c przy-
k ad Pana przed oczyma i  g boko w  sercu, s  gotowi na wszyst-
ko. I  s u  Jezusowi, tak jak na pocz tku Jan i  Piotr. 
 atwo wi c zauwa y , e  ewangeliczne tre ci Trzeciego Ty-
godnia s  umieszczone w  perspektywie, która akcentuje mo-
ment prostej s u by dla Jezusa i  z  mi o ci 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  pog bie-
nia postawy s u enia. S  one podane w  pierwszej kontemplacji 
Trzeciego Tygodnia ( D 195-197). Osoby, s owa, dzia ania nale-
y kontemplowa  pod trzema aspektami. Po pierwsze, rekolek-

tant ma zauwa y , e  Jezus chce podj  cierpienie z  mi o ci do 

Pedagogika...4 
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nas i  chce to uczyni  w  sposób wolny. Po drugie, bosko  Jezu-
sa i  wyobra enia, które s  z  ni  zwi zane, stopniowo odchodz  
w  ukrycie, wraz z  tym, jak pasja posuwa si  g biej w  obszar 
cierpienia, brutalno ci i  degradacji. Chodzi o  kontemplowanie 
samo-kenozy, dobrowolnego ogo ocenia si  Boga-Stworzyciela. 
Wa n  rol  odgrywa te  zastosowanie w a nie w  tym Tygodniu 
„Regu  o  wprowadzeniu adu w  jedzeniu” ( D 210-217), które 
maj  wprowadzi  rekolektanta na drog  abnegacji i  kenozy 17. 
Po trzecie, „czyni  dla Chrystusa” z  Pierwszego Tygodnia jest 
uzupe nione przez „cierpie  dla Chrystusa”: obie postawy maj  
by  yciow  odpowiedzi  ucznia na krzy . Aspekt aktywny tego 
„dla Chrystusa” (który atwo mo e przerodzi  si  jeszcze w  ak-
tywizm, a  przede wszystkim w szukanie siebie) jest dope niony 
przez aspekt bardziej (cho  nie ca kiem) bierny: „bycie wespó ” 
i  „wspó cierpienie z”. Wszystkie te wskazówki maj  s u y  
temu, aby rekolektant jak naj ci lej uto sami  si  z  Jezusem, nie-
jako mia  te same odczucia, które On mia  (por. Flp 2, 6-11).

M ka i  mier  Jezusa jako s u ba
 Zwró my teraz uwag  na teologiczny fundament duchowego 
procesu, który dokonuje si  w  Trzecim Tygodniu wicze . 
 Tym, co czyni zrozumia ym ycie i  mier  Jezusa, jest jego 
radykalne zaanga owanie dla Boga i  ludzi, s u ba z  mi o ci do 
Boga i  bli niego 18. To ukierunkowanie widzimy ju  od pierw-
szych stronic Ewangelii: Jezus uzdrawia, pociesza, wyp dza 
z e duchy, rozmna a chleb, wskrzesza zmar ych. Jak zauwa a 
Schürmann, to, co t  s u b  dog bnie okre la, jest wyra one 
niepozornym greckim s ówkiem „hyper” albo aci skim „pro”, 

17 Por. R. Wi cek, Wstrzemi liwo  i  post w  rekolekcjach trzeciego tygodnia 
„ wicze  duchownych”. Regu y o  wprowadzaniu adu w  jedzeniu, w: W  cierpieniu 
z  Chrystusem, red. W.  Królikowski, Kraków 2005, s.  81-104.

18 mier  Jezusa musi by  widziana w  kontek cie ca ego jego ycia, zarów-
no tego przed mierci , jak i  po mierci. Wyrwana z  tego kontekstu jest rze-
czywi cie niezrozumia a i  absurdalna. Dlatego g bokie prze ycie Drugiego 
Tygodnia, jak i  Czwartego Tygodnia D jest ogromnie istotne dla pe nego do-
wiadczenia Trzeciego Tygodnia. 
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polskim „dla” 19. Tu ukrywa si  istota i  tajemnica osoby Jezusa: 
jest Osob , której istot  jest „pro-egzystencja”, to znaczy, „Jezus 
jest cz owiekiem dla innych”, jak to wyrazi  Karl Barth.
 Ignacy mia  podobn  definicj  egzystencji Jezusa jak Schür-
mann. Okre li  egzystencj  Jezusa, ca e zorientowanie Jego ycia 
jako puro servicio de su Padre eternal, („ eby si  po wi ci  ca ko-
wicie s u bie swego Ojca Przedwiecznego”, D 135), a  wi c jako 
istnienie dla Ojca, istnienie, którego istot  jest s u ba.
 S ówko „dla” pojawia si  w  D. Sformu owanie w  D 197 
(todo esto padece por mis pecados) przywo uje na my l do wiad-
czenia rozmowy pod krzy em z  D 53 i  trzeci punkt medytacji 
o  Narodzeniu, gdzie rekolektant patrzy i  rozwa a jak

Pan móg  si  narodzi  w  najwy szym ubóstwie, a  po tylu tru-
dach, po g odzie, pragnieniu, po znoszeniu upa u i  zimna, po 
krzywdach i  zniewagach – – umrze  na krzy u, a  to wszystko dla 
mnie (y  todo esto por mí; D 116).

Ignacy zauwa a to s ówko (zreszt  tak wa ne ju  w  chrze cija -
skich wyznaniach wiary i w  soteriologii), gdy  jest ono zasad-
nicze dla chrze cija skiego rozumienia s u by (oraz zbawienia).

Charakterystyka s u by Jezusa
 Trzy cechy s u by Jezusa ujawniaj  si  z  ca  moc  w  Trzecim 
Tygodniu. Jezus s u y w  horyzoncie Królestwa Bo ego, którego 
prawem s  B ogos awie stwa. B ogos awie stwa ukazuj , e  s u -
ba Jezusa jest skierowana do tych, którzy s  na granicach spo e-
cze stwa, którzy s  ze spo ecze stwa wykluczeni, którzy cierpi  
i  s  odrzuceni. Widzimy to nawet na krzy u, gdzie Jezus zbawia 
wspó -ukrzy owanego przest pc . Nawet tutaj, maj c przybite 
r ce, s u y. S u y swoj  postaw , która prowadzi do zbawiania 
cz owieka z  marginesu spo ecznego. Apostolstwo ludzi znajduj -
cych si  na granicach by o bardzo istotne dla Ignacego. 
 S u ba Jezusa ma te  wymiar wszystko obejmuj cy, 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 s u y  ca emu wiatu, wybawia-
j c go od grzechu. To grzech naznacza ka dego cz owieka bez 
ró nicy i  jest istot  wszystkich ludzkich problemów i  ostateczn  
przyczyn  wszelkich ludzkich potrzeb. Jezus nie zadowala si  
wi c zewn trznymi przejawami w  swej s u bie cz owiekowi, lecz 
chce wyeliminowa  przyczyny i  to najistotniejsze przyczyny, kie-
ruje si  prosto do tego, co istotne. Trzeci Tydzie  ma oczy ci  na-
sz  s u b  z  partykularyzmu i  z  aktywizmu, które cz sto zatrzy-
muj  si  na powierzchni i  nie si gaj  do tego, co istotne.
 S u ba Jezusa nie jest zdeterminowana przez perspekty-
w  sukcesu. Jezus – – s uga Bo ego Królestwa – jest wiadom, 

e  Królestwo, które przez jego s u b  przychodzi, jest jak rzuco-
ne w  ziemi  ziarna, z  których tylko cz  wyrasta (Mk 4, 2b-9), 
a  ziarno cz sto jest zmieszane z  chwastem. Jest ono niepozorne 
jak ziarenko musztardowe, jak zakwas ( k 13, 18-21). Tylko ma-
luczcy gromadz  si  wokó  Jezusa (Mt 11, 11). Trzeci Tydzie  ma 
oczy ci  s u b  ze zdeterminowania przez sukces, przez szuka-
nie sukcesu, polegaj cego np.  na gromadzeniu t umów.
 W ten sposób tre ci tego etapu rekolekcji wyakcentowuj  
najistotniejszy element wyboru oraz s u by – – ich kenotyczny 
charakter.

Kenoza
 W istocie, zasadnicz  rol  w  procesie duchowym Trzeciego 
Tygodnia gra do wiadczenie kenozy. Dla Ignacego identyfika-
cja z  M k  Chrystusa polega na udziale w  jego wolnej, podj tej 
z  mi o ci kenozie, ogo oceniu, mierci – – to ona przynosi cierpie-
nie. I  dlatego wspó cierpienie jest tak e wspó ogo oceniem. Jest 
to proces niezb dny, aby s u y , aby sta  si  prawdziwym s ug  
Jahwe. Do wiadczenie Trzeciego Tygodnia polega na odkryciu 
nowego sposobu manifestacji bosko ci, nowego sposobu s u -
by, sposobu, o  którym mówi czwarta pie  S ugi Jahwe (Iz 52, 
13-53,  12) 20. Rekolektant d c do zjednoczenia z  Jezusem, d y 

20 Por. J. Melloni, La mistagogía de los Ejercicios, dz. cyt., s.  237. Chodzi rów-
nie  o  takie przemienienie spojrzenia, aby w  tym rzekomym zaciemnieniu 
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do stania si  tak jak On s ug  Jahwe, stara si  umie ci  s u b  
w  centrum swojego bytu, tak jak Jezus 21.
 Patrz c na kenoz  Jezusa, a  raczej zgodnie z  zaleceniem Igna-
cego wspó uczestnicz c w  niej, rekolektant uczy si  coraz bar-
dziej umiera  dla siebie samego i  pog bia na ladowanie Bo ego 
sposobu post powania 22. Wybieraj cy cz owiek musi sobie coraz 
g biej u wiadamia , e  w  nim jego „ja” musi do wiadcza  wiele 
razy mierci 23. Kenoza jest niezb dna, bo mi o , jak  ucze  Je-
zusa daje innym osobom, winna by  niczym innym jak mi o ci , 
której sam Bóg jest ród em i w  której On jest zawarty 24.

Istota mistycznego procesu w  Trzecim Tygodniu
 W  tym ewangelicznym wietle, na poziomie rekolektanta 
prze ywaj cego Trzeci Tydzie , chodzi o  spojrzenie i  zestawie-
nie jego s u enia ze s u eniem Jezusa. Ma to doprowadzi  do 
rozpoznania, e  w  jaki  fundamentalny sposób, w  najg bszej 
swojej istocie cz owiek jest wi niem w asnego „ja”, które l ka 
si  upa  w  nico 25. To skoncentrowanie na sobie po grzechu 
sta o si  drug  natur  cz owieka. Augustyn nazwa  ten fenomen 

bosko ci ujrze  najwi kszy z  mo liwych sposób objawienia si  Boga. To ma 
prowadzi  do oczyszczenia obrazu Boga.

21 „Chrystus nosi w  sobie stale wiadomo  «S ugi Pa skiego» z  proroctwa 
Izajasza (por. 42, 1; 49, 3. 6; 52, 13), w  której jest zawarta najistotniejsza tre  
Jego pos annictwa mesja skiego: wiadomo , e  jest Odkupicielem wiata (…) 
Przecie  w a nie ta s u ba buduje sam fundament tego królestwa, w  którym 
«s u y  – znaczy panowa ». Chrystus – «S uga Pa ski», 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  s u e n i a, z   k t ó r  c z y  s i  
n a j c i l e j  p o w o a n i e  k a d e g o  c z o w i e k a  [podkre . J.P.]”, Jan Pa-
we  II, Mulieris Dignitatem 5.

22 Por. J. Melloni, La mistagogía de los Ejercicios, dz. cyt., s.  234.
23 Por. tam e, s.  240.
24 „Mi o , która mn  kieruje i  która sprawia, e  wybieram tak  w a nie 

rzecz powinna pochodzi  z  góry, z  mi o ci Bo ej”, ( D 184); „ta mi o , która 
mnie pobudza i  sk ania do dania ja mu ny, powinna pochodzi  z  góry, czyli 
z  mi o ci 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, co  bardzo 
duchowego, nast pstwo grzechu pierworodnego, które niszczy 
w a ciw  natur  cz owieka, ze swej istoty nastawion  na „Ty” 
i  na „s u enie” (gdy  cz owiek jest stworzony na wzór Chrystu-
sa, S ugi Jahwe oraz Syna Bo ego, który s u y na uczcie mesja -
skiej). Ignacy mówi cz sto o  tym do wiadczeniu jako o  amor de-
sordenado (mi o  nieuporz dkowana) albo amor proprio (mi o  
siebie samego). Polega ona na z o eniu mi o ci i  ufno ci w  so-
bie i  w  rzeczach tego wiata. W a nie dla takiej mi o ci trzeba 
umrze , aby realnie zjednoczy  si  z  s u ebn  mi o ci , a  nawet 
wi cej, Ignacy chce pomóc rekolektantowi, by pozwoli  Bogu na 
pos u enie si  nim (por. D 135). Chodzi wi c o  to, aby w  cz o-
wieku pozosta a czysta dyspozycyjno  s u by (puro servicio), jak 
u  Jezusa, bez adnych pomys ów na jej aktualne urzeczywistnie-
nie. To Bóg ma si  pos u y  cz owiekiem.
 To w a nie dokonuje si  w  kontemplacji M ki i  mierci Jezu-
sa. Na krzy u Jezus zapocz tkowuje i  zarazem fundamentalnie 
uwalnia nas od naszego zniewolenia w  „ja”. ycie Jezusa by o 
ca kowicie pro-egzystencj  – – istnieniem dla innych 26. Jezus nie 
mia  cor incurvatum in seipsum. Serce Jezus zosta o przebite, aby 
pokaza , e  jest ono opró nione ze wszystkiego i  gotowe do 
przyj cia wszystkiego. Ta przemiana ma dokona  si  w  sercu re-
kolektanta. Dope nienie tej przemiany serca – – cho  musimy cze-
ka  a  do ad Amorem, do wylania Ducha w. aby j  celebrowa  – – 
jest ju  pod krzy em, gdy Jezus oddaje swojego Ducha, Ducha 
s u by (por. k 4, 17-19, gdzie Duch Pa ski, który spoczywa na 
Jezusie, jest opisany jako Duch s u by). Duch ten zostaje wylany 
na now  wspólnot  Jezusa, na tych, którzy stoj  pod krzy em, 
nowy lud, który on utworzy  pod krzy em i  dzi ki krzy owi. 
Dlatego to pod krzy em tak e i  ludzka egzystencja staje si  pro-
-egzystencj  (por. Gal 4, 6; Rom 5, 5), bo Duch s u by w cza 
cz owieka w  istot  Jezusa.
 Tak wi c mistyczny proces w  Trzecim Tygodniu ma nam po-
móc tak naprawd  dotrze  do naszej prawdziwej natury, stworzo-
nej na obraz S ugi Jahwe, jako byty nastawione na drug  osob , 
jako ludzi, którzy nawzajem sobie s u  z  mi o ci i  tak jak Jezus.

26 Por. tam e, s.  14.
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Mistyka zjednoczenia, transformacji czy s u by?
 Pozostaje jeszcze jeden problem do rozwa enia. Trzeci Tydzie  
jest cz sto przez komentatorów wicze  duchownych w. Ignacego 
klasyfikowany jako droga zjednoczenia (inspirowana przez misty-
k  zjednoczenia) 27. Jednak e po g bszej analizie tre ci Trzeciego 
Tygodnia pojawiaj  si  w tpliwo ci: czy rzeczywi cie chodzi tu 
o  mistyk  zjednoczenia. Wielki znawca duchowo ci ignacja skiej, 
o. Joseph de Guibert, pisze:

Sercem ycia i  doktryny duchowej Ignacego jest mistyka s u by 
z  mi o ci, o  wiele bardziej ni  mistyka zjednoczenia czy mistyka 
transformacji 28.

Wywa ona ocena wymaga stwierdzenia, e  akcentuj c misty-
k  s u by, Ignacy nie wyklucza mistyki zjednoczenia z  Bogiem 
w  Chrystusie i  mistyki transformacji duszy przez ask  i  zamiesz-
kiwanie Bo ych Osób. Podobnie mistycy zjednoczenia i  transfor-
macji nie wykluczaj  my li o  s u bie temu, który ukazuje si  im 
jako ma onek ich dusz. Ale dla Ignacego zjednoczenie i  trans-
formacja nie s  celami, ale raczej naturalnymi konsekwencjami 
intensywnego ycia wiar 29. Pi knie zwi zek tych trzech mistyk 
ukazuje fragment z  Dziennika duchowego (DzD 82) Ignacego, który 
zawiera jedno z  dwóch u y  s owa servicio w  tek cie: „Encomen-
dándome a  Jesús, no para más confiar en ninguna manera, más 
que adelante de la santíssima Trinidad se hiciese cerca de mí, su 
mayor servicio”30. Tutaj s u ba Bogu znajduje si  w  centrum mi-
styki Ignacego, obok najwi kszych tematów jego mistyki: Jezusa 
i  Trójcy wi 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 s u by ani nie pomniejsza a ani nie zabiera a nicze-
go z  g bi jego mistyki zjednoczenia z  Bogiem, ani nie odci ga a 
go od kontemplacji trynitarnej chwa y; przeciwnie, ta praktyka 
s u by karmi a i  wzbogaca a to do wiadczenie 31.

Tak wi c Trzeci Tydzie  jest jak najbardziej apostolsko zoriento-
wanym etapem rekolekcji, który przysz e dzia anie rekolektanta-
-pedagoga zakorzenia g boko w  postawie serca przemienionego 
na wzór Serca Jezusa, S ugi Jahwe.

Zako czenie
 Fundamenty swojego ycia duchowego, a  wraz z  nimi prag-
nienie s u enia Chrystusowi i  dzielenia si  z  innymi tym, co 
otrzyma , sta y si  udzia em Ignacego podczas jego pobytu 
w  Manresie, okresu szczególnie naznaczonego przez wylanie 
mistycznych ask (Autobiografia 99). Servicio, s u ba, a z  ni  po-
s uga pedagoga i  wychowawcy w  tradycji ignacja skiej nie mo e 
nigdy utraci  owego wymiaru mistycznego, bez niego bowiem 
przemienia si  w  etykiet  dobrze zorganizowaniej i  wydajnej or-
ganizacji 32. W  ten sposób nie da si  odpowiedzie  na najg bsze 
potrzeby cz owieka. W  ten sposób nie da si  te  uprawia  pe-
dagogiki ignacja skiej, która „jest wychowaniem poj tym jako 
komunikacja pomi dzy osobami, komunikacja nie tylko wiedzy, 
ale tak e do wiadczenia” 33. My l , e  nie ma lepszego momen-
tu w  D jak Trzeci Tydzie , by zdoby  to do wiadczenie, by 
ukszta towa  w  sobie dog bnie i  radykalnie t  postaw , a  wraz 
z  ni  obudzi  apostolsk  odwag  i  energi , bez których wybór 
i  pragnienie s u by drugiemu cz owiekowi przez wychowanie 
pozostaj  tylko mo liwo ci  i  nara one 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 ignacia-
no, 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 WICZE  DUCHOWNYCH 

W. IGNACEGO LOYOLI 

W  UJ CIU GILLESA CUSSONA 

 Ma a ksi eczka wicze  duchownych (dalej: D) nie przestaje 
fascynowa  od 460 lat, od czasu zatwierdzenia jej przez Ko ció  
jako narz dzie skutecznej ewangelicznej reformy. Obecnie, na 
pocz tku XXI wieku, kiedy bardzo cz sto podwa ana jest wiara 
w  Boga i  naruszany bywa autorytet Ko cio a, metoda D, pole-
gaj ca na pomocy w  uporz dkowaniu ycia chrze cijanina, mo e 
spe ni  donios  rol . Daje ona wskazania do pog bionego do-
wiadczenia chrze cija skiej wiary. To dzi ki niej wielu ludzi na 

powrót odkry o w  ci gu wieków tajemnic  Boga objawiaj cego 
si  w  Jezusie Chrystusie. wi ty Ignacy potrafi  te  ukaza  w  D 
prawdziwe oblicze Ko cio a, naszej Matki, zapraszaj c przez 
do wiadczenie rekolekcyjne do odnowienia ycia wiary, która 
owocuje mi dzy innymi wi kszym zaanga owaniem w  yciu 
i  apostolskiej dzia alno ci Ko cio a.
 Ksi eczka D doczeka a si  w  ci gu swojej wielowiekowej 
historii licznych komentarzy. Zatwierdzona zosta a w  brewe pa-
pie a Paw a III Pastoralis officii cura 31 lipca 1548 roku. Metoda 

D wymaga jednak ci gle nowych sposobów w  ich prowadze-
niu, dostosowanym do wspó czesnych problemów ludzi. 

 W niniejszym artykule pragn  ukaza  jeden ze sposobów ro-
zumienia i  udzielania D, zaproponowany przez kanadyjskiego 
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jezuit  Gillesa Cussona. Swoj  interpretacj  dzie a w. Ignacego 
przedstawi  w  ksi ce zatytu owanej: Pédagogie de l’expérience 
spirituelle personnelle 1.

Geneza wicze  duchownych
 wi ty Ignacy zapytany kiedy  o  genez  swej duchowej wie-
dzy odpowiedzia , i  by  pouczony przez Boga jak ucze  przez 
nauczyciela. Wiedza ta dotyczy a tak e D. Wszystko rozpocz -
o si  od o wiece  na zamku w  Loyoli, a  nast pnie w  Manre-

sie, gdzie Ignacy prze y  g bokie nawrócenie. Prze wiadczenie 
o  pochodz cej od Boga inspiracji D podzieli  tak e papie  Pa-
we  III w  brewe aprobuj cym ksi eczk  wicze  duchownych 2. 
Medytacje i  wydarzenia z  Loyoli, a  potem z  Manresy okre li  G. 
Cusson jako ród owe. Tam Ignacy do wiadczy  tajemnicy Boga 
i  Jego pedagogii. Prze ycia te s  wiat em dla rozumienia D. Ig-
nacy prze y  w  bardzo osobistym (Cusson nazywa je subiektyw-
nym) do wiadczeniu obiektywn  tajemnic  Objawienia. Mi dzy 
jednym a  drugim poziomem zachodzi cis a relacja. Jest te  pew-
na ci g o  pomi dzy do wiadczeniami z  Loyoli i  Manresy.

Okres nawrócenia Ignacego w  Loyoli

 Praktykuj c medytacje oparte na Ewangelii, Ignacy budowa  
fundament swego religijnego do wiadczenia, odkrywaj c w  ten 
sposób pierwsze duchowe wiat a. By  to czas intensywnego 
nawrócenia, trwaj cy pó  roku. Nawrócenie to by o prawdzi-
we i  szczere. Polega o ono na zerwaniu z  grzesznym, pe nym 
udawania i  pychy wiatem, by odda  si  na wy czn  s u b  dla 
Pana. Konsekwencj  tego fundamentalnego wyboru by  kolejny 

1 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle. Bible et Exerci-
ces spiritueles, Desclee de Brouwer – – Bruges Paris/ Les Editions Bellarmin – – 
Montreal 1976.

2 w. Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, komentarze t.  2, Wydawnictwo Apo-
stolstwa Modlitwy, Kraków 1968, s.  243-244 (dalej PW).
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etap domagaj cy si  od Ignacego nowego sposobu ycia. Zna-
cz cy wp yw wywar a na nim lektura Z otej legendy, szczególnie 
przez zawarte w  niej opisy heroicznego ycia wi tych. Pocz t-
kowo bardziej ni  ycie apostolskie poci ga  dawnego rycerza 
idea  pokuty. Konsekwencj  tego by y praktykowane przez Igna-
cego surowe umartwienia w  Manresie. 
 Pod wp ywem ksi ki ycie Chrystusa Rudolfa Kartuza z  Sak-
sonii, Ignacy zapragn  radykalnej zmiany swego ycia. W  ksi -
eczce D mo na spotka  wiele podobnych wyra e  i  szczegó-
ów zaczerpni tych z  dawnej redniowiecznej tradycji. Mo na 

te  odkry  podobn  interpretacj  wydarze  ewangelicznych 
maj cych swoje ród o w  tej w a nie lekturze. To ona da a Ig-
nacemu baz  ycia duchowego skoncentrowanego wokó  trzech 
najwa niejszych Bo ych tajemnic: Trójcy wi tej, Chrystusa 
i  naszej ludzkiej egzystencji, w  której mo emy odkry  dzia anie 
Ducha wi tego. Jezus Chrystus przedstawiony jest tam jako 
Fundament naszego zbawienia. Podkre lone te  zosta o osobo-
we przywi zanie do Jezusa, pe ne rozumienia i  wiary, która in-
spiruje trud rozwa ania Ewangelii. Zalecenie Rudolfa, by ywo 
uczestniczy  w  wydarzeniach ewangelicznych, zastosowa  Igna-
cy w  D, zach caj c rekolektanta do wewn trznego smakowa-
nia tajemnicy Jezusa Chrystusa, Jego s ów i  czynów. Autor ycia 
Jezusa podsuwa grzesznikowi, by prosi , a eby wszystkie jego 
my li, s owa i  czyny skierowane by y na Boga tak, eby przyj  
Jego wol  i  przez to zas u y  na zbawienie i  je przyj . Ten rys 
znajdujemy tak e w  D Ignacego. Na zamku w  Loyoli odkry  
nasz wi ty walk  duchów, która ukaza a mu w asn  grzesz-
no  oraz wewn trzn  sk onno  do z a, a  tak e wielk  potrzeb  
Boga. Chrystus kieruje swój apel do cz owieka, by zwróci  si  
do swego Pana. W  swej ksi eczce Rudolf podkre la bardzo ini-
cjatyw  Boga. Pod wp ywem tej lektury Ignacy wchodzi  g biej 
w  tajemnic  Trójcy wi tej. Zrozumia , e  do Ojca mo na doj  
tylko za po rednictwem Syna, który dosi ga cz owieka przez 
konkretne zbawcze dzia anie w  tajemnicy Wcielenia.
 Rudolf pisze w  swoim dziele o  sytuacji cz owieka b d cego 
w  grzechu. Ignacy inspirowany jego lektur , rozwa y  grzech 
Lucyfera i  grzech pierwszych rodziców, przez co otworzy  si  
na uniwersaln  wizj  z a b d c  niepos usze stwem stworzenia 
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wobec swego Stwórcy. Rozwa ania zawarte w  dziele ycie Chry-
stusa pe ne by y tekstów zaczerpni tych z  Pisma wi tego, co 
da o Ignacemu bezpo redni kontakt z  prawdami objawionymi.
 Innym dzie em, z  którym spotka  si  Ignacy w  Loyoli, by a 
Z ota legenda. Znalaz  w  niej przyk ady z  ycia wi tych, które 
poruszy y jego wol . Tacy za o yciele zakonów jak Franciszek 
i  Dominik stali si  dla niego idea em wi to ci. Odkry  w  nich 
zrealizowane ewangeliczne pragnienia, które sam odczuwa . 
Mo na powiedzie , e  zamek w  Loyoli by  dla Ignacego etapem 
radykalnego nawrócenia, w  którym uzyska  „serce hojne i  roz-
palone mi o ci  Bo ” 3. Tam te  do wiadczy  „wielkiego zapa u 
do s u by Panu naszemu” 4. Ignacy prawdziwie spotka  tam Je-
zusa Chrystusa. Pierwszym zbawczym skutkiem tego kontaktu 
by o uwolnienie z  jednej formy z a w  jego yciu: z  przywi za-
nia do pró no ci wiata. Pocz tkowo Ignacy, id c za pierwszym 
impulsem, zacz  na lepo praktykowa  przesadn  ascez . Mia  
przed sob  najci szy etap: odda  si  g boko i  serdecznie si om 
dzia aj cej aski, zrezygnowa  z  ch ci zbawienia si  przez same-
go siebie.

Do wiadczenia Manresy

 Ojciec G. Cusson dzieli ten etap w  yciu Ignacego na dwa 
okresy: pierwszy z  nich to oczyszczenia i  drugi to czas o wiece . 
Ignacy opisa  prze ycia z  tego czasu w  autobiograficznej Opowie-
ci Pielgrzyma. By y one pe ne bolesnych do wiadcze : osch o ci, 

dzia ania z ego ducha, zw tpie , odczucia w asnej niegodno ci. 
Z  ust Ignacego p yn a wtedy gor ca modlitwa do Boga zawie-
raj ca pro b  o  znak 5. Coraz lepiej rozumia , e  zbawienie jest 
dzie em Boga: „grzesznik z  Manresy odkry  na nowo oblicze 
Boga, które Chrystus przyszed  nam objawi ” 6. Ta odpowied  

3 Opowie ci Pielgrzyma (dalej OP) 9.
4 OP 11.
5 Por. OP 23
6 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  43.
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nieba rozpocz a dla Ignacego now  er : wielkie o wiecenia 
w  szkole Boga.
 Najpierw Cusson rozwa a o wiecenia dotycz ce przedmio-
tu pos ania. By y one zwi zane z  tajemnicami Trójcy wi tej, 
z  dzie em stworzenia, obecno ci  Chrystusa w  Eucharystii. Swój 
szczyt osi gn y w  prze yciach mistycznych nad rzek  Cardo-
ner. Wizj  t  porównuje Mieczys aw Bednarz do prze y  w. 
Paw a pod Damaszkiem 7. Pozostawi y one w  umy le Ignace-
go ogromn  jasno 8. Zobaczy  tam wszystkie tajemnice wiary 
w  pe nej harmonii – – to by  fundament jego duchowego ycia.
 Na do wiadczenia te trzeba te  spojrze  od strony prze ycia 
subiektywnego. Otworzy y one Ignacego na dzia anie aski: do-
wiadczy  ewangelicznego ubóstwa i  pokory ducha, co zrodzi o 

w  nim pragnienie ca kowitego zapomnienia o  sobie. O  tej po-
stawie powie Ignacy w  5 i  15 adnotacji do D. „Zaufanie – – wy-
znaje Ignacy w  Opowie ci Pielgrzyma – – przywi zanie i  nadziej  
chcia  mie  tylko w  Bogu” 9. Jak e bardzo ta postawa ró ni a si  
od wcze niej posiadanego idea u bycia wi tym. 
 W centrum duchowych refleksji Manresy by y Medytacje 
o  Królestwie i  Dwóch Sztandarach.

Chrystus, wprowadzaj c Ignacego do bardziej wiadomego ro-
zumienia historii zbawienia, ukaza  mu miejsce, jakie ma w  niej 
zaj . Odt d Ignacy ca e swoje ycie b dzie odnosi  do wyda-
rze  z  Manresy, gdzie zrodzi o si  w  nim pragnienie pomagania 
duszom 10.

Pragnienie to chcia  realizowa  w  Ko ciele. Zrozumia  te , e  nie 
móg by pracowa  nad zbawieniem innych ludzi bez pomocy 
Boga.

To by a lekcja dyskrecji, rozeznania w  mi o ci i  pragnieniu uczy-
nienia daru z  siebie w  s u bie dla Pana: na miar  mi o ci Boga 
i  dobra dusz 11.

7 PW, t.  1, s.  46.
8 Por OP 30.
9 OP 35.
10 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  54.
11 Tam e, s.  55.
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W a nie w  Manresie zebra  Ignacy najwi cej owocnych do wiad-
cze , które mia y zasadniczy wp yw na powstanie i  kszta t przy-
sz ych D. Do wiadczenia te ukszta towa y jego bogat  ducho-
wo  i  ca  apostolsk  drog  przysz ego Za o yciela zakonu.
 Opisane wy ej wydarzenia by y w  yciu Ignacego spotka-
niem z  Bogiem, który zbawia i  pragnie, by cz owiek powróci  do 
swego Stwórcy. Jest to do wiadczenie chrze cija skie: pojedna-
nie z  Bogiem nast puje w  Chrystusie. „Ignacy, który poszed  za 
Chrystusem w  tajemnicy Jego Paschy, chcia  by  wierny poru-
szeniom Jego Ducha przez wszystkie dni swojego ycia, w  ho -
dzie Boskiemu Majestatowi” 12.

Ignacja ska wizja Boga, cz owieka i  wiata
 Nawrócenie prze yte przez Ignacego w  Loyoli i  Manresie sta-
nowi typ chrze cija skiego zbawienia przez swoj  g bi  i  oso-
bowe odniesienie do Boga. Tego samego powinien do wiadczy  
rekolektant w  Pierwszym Tygodniu D, u wiadamiaj c sobie, 

e  jest w  sytuacji grzechu. Prawdziwe nawrócenie mo e doko-
na  si  tylko poprzez spotkanie z  Bogiem ywym.

eby Miserere Pierwszego Tygodnia D wytrysn o z  g bi ser-
ca i  z  oczyszczonej duszy, trzeba czego  wi cej ni  tylko ludzkich 
rozwa a  nad n dz  cz owieka. Trzeba, by cz owiek otrzyma  
wiat o, które rozb y nie w  jego ciemno ciach. Do wiadcze-

nie Pierwszego Tygodnia zak ada spotkanie z  Bogiem, który je 
uprzedza i  jednocze nie mu towarzyszy. Powracamy tutaj do 
prawa transcendencji tajemnicy Boga, które wyra a darmowo  
i  konieczno  Bo ej inicjatywy, szczególnie w  delikatnej dziedzi-
nie zbawienia 13.

Chodzi zatem o  wielk  spraw  w  yciu cz owieka – – o  dopro-
wadzenie go do spotkania z  Bogiem, który jest zupe nie Inny, 
transcendentny. Dlatego Ignacy stawia konkretne wymagania 
cz owiekowi wchodz cemu w  rekolekcyjne do wiadczenie. 

12 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  58.
13 Tam e, s.  64.
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Powinien on posiada  wielkie pragnienie doskona o ci oraz po-
staw  gotowo ci do hojnej ofiary z  siebie 14. Powinien by  tak e 
zdolny do rozumienia i  otwarcia si  na tajemnice Boga. w.  Igna-
cy bardzo podkre la  ten etap przygotowawczy w  praktyce 
udzielania D. 
 Przygotowaniem bezpo rednim do wej cia w  D jest Funda-
ment (nr 23). Spe nia on podwójn  rol : po pierwsze, przypomi-
na rekolektantowi ca o ciow  wizj  powo ania cz owieka, ma 
wzbudzi  w  nim pragnienie do wiadczenia D, po drugie kwe-
stionuje aktualn  sytuacj  cz owieka, stawiaj c problem wierno-
ci w  jego odpowiedzi dawanej Bogu. Tekst Fundamentu uleg  

przeobra eniom dokonywanym przez samego Ignacego, tak 
e  w  ko cu zosta  umieszczony na pocz tku D jako przedmiot 

medytacji. G ównym jego owocem ma by  postawa oboj tno ci. 
To ona wprowadza rekolektanta w  do wiadczenie Pierwszego 
Tygodnia rekolekcji.
 eby lepiej zrozumie  Fundament oraz kolejne tygodnie 

D, G. Cusson przedstawia ignacja sk  wizj  Boga, cz owieka 
oraz wszech wiata. Wed ug niego w. Ignacy posiada  g bok  
wiadomo  sensu ludzkiego bytu stworzonego ze wzgl du na 

Stwórc  – – Boga dzia aj cego nieustannie w  wiecie. Ca a Trójca 
wi ta jest w  nim obecna przez ten gest mi o ci. Ta mi o  jest 

g boko wyci ni ta na stworzeniu. Cz owiek w  rozumieniu Igna-
cego, przez swoje specjalne powo anie umieszczony jest w  sa-
mym centrum Bo ej Ekonomii. B d c zjednoczonym z  Chrystu-
sem w  Ko ciele, jest on niezb dnym wspó pracownikiem dzie a 
stworzenia i  odkupienia. Tym, co radykalnie przeciwstawia si  
temu d eniu cz owieka w  kierunku Boga, jest grzech i  brak za-
ufania wobec Stwórcy.

Zmys  Boga

 Duchowo  ignacja ska jest bardzo trynitarna, a  zarazem 
chrystocentryczna. Dzi ki Jezusowi Chrystusowi Ignacy odkry  
splendor Bo ego Majestatu, który przemieni  jego ycie. Chrystus 

14 Por. D 5.
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jest dla niego „wej ciem w  tajemnic  Boga” 15, jest Osob , która 
go uwolni a od banalno ci z a i  poci gn a na drog  s u by. Jezus 
Chrystus jest dla niego Bogiem objawiaj cym g bi  Trójcy wi -
tej, która pochyla si  nad cz owiekiem w  nieustannie trwaj cym 
Akcie Mi o ci. To Mi o , która stwarza, podtrzymuje, wybawia 
i  poci ga 16. W a nie takiego Chrystusa w. Ignacy kontempluje 
w  Medytacji o  Królestwie i  takiemu Chrystusowi hojnie oddaje si  
na s u b . Przez Niego Bóg sta  si  aktywn  Obecno ci  dla cz o-
wieka. Zatem, wed ug w. Ignacego, tylko w  Jezusie Chrystusie 
mo na spotka  prawdziwego Boga i  jest to ca kowitym dzie em 

aski, dlatego Ignacy przestrzega kierownika rekolekcji:

Niech dozwoli Stwórcy dzia a  bezpo rednio ze swoim stworze-
niem, a  stworzeniu ze swoim Stwórc  i  Panem 17.

Sens stworzenia 18

 Bóg objawia si  cz owiekowi jako Stwórca i  Pan. Wielko  
Stworze  pochodzi st d, e  zosta y powo ane do istnienia przez 
Boga. Ignacy dostrzega  ca  stworzon  rzeczywisto  jako o y-
wion  Bo ym dynamizmem. Wed ug wi tego wiat nosi w  so-
bie moc objawiania Boga. Dlatego cz owiek powinien Go odkry  
i  wprowadzi  w  stworzenie wi ty porz dek i  Bo e spojrzenie. 
Ignacy posiada  postaw  psalmisty w  uwielbianiu Boga (Ps 18, 
Ps 148). Jego pojmowanie sensu stworze  jest bardzo biblijne 
(por. Mdr. 11, 21 – – 12, 2; Rz 8, 18-22).

Sens i  powo anie cz owieka

 Ignacy by  wiadomy, e  cz owiek jest odpowiedzialny za 
powrót stworzonego wiata do Boga. Zanim sformu owa  t  

15 Por. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  76.
16 Por. tam e.
17 D 15.
18 Por. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., 

s.  79-84.



65Dynamika wicze  duchownych w. Ignacego Loyoli

prawd  w  Fundamencie D, sam jej do wiadczy , odkrywaj c cel 
swojego ycia: pomaga  ludziom w  ich powrocie do Boga. Cz o-
wiek najpe niej mo e uwielbi  Boga, gdy przez jego serce ca e 
stworzenie odda Mu chwa . Mo na powiedzie  o  w. Ignacym, 
i  posiada  mistyk  akceptacji wiata 19. Jej sercem by a s u ba 
Boskiemu Majestatowi. W  s owie „s u y ” wyra a si  ca y sens 
egzystencji cz owieka, w  nim objawia si  tak e jego wielko . 
Bóg powierza cz owiekowi uwie czenie dzie a stworzenia.

To nam pozwala wierzy , e  taki sposób widzenia wezwania 
do s u by, wychodz cy od wielko ci przeznaczenia cz owieka 
w  planie Boga i w  funkcji wszech wiata zmierzaj cego do zreali-
zowania si  w  Bogu, nie zagra a osobie ludzkiej adn  alienacj . 
Cz owiek bowiem nigdy nie b dzie pe niej zrealizowany jako byt 
stworzony, jak tylko poprzez wzi cie udzia u w  Bo ej ekonomii, 
która mu objawia prawdziwy sens jego egzystencji. Wyszed szy 
od Boga, cz owiek w  sposób naturalny zmierza w  Jego kierunku. 
Zintegrowa  si  przez ask  jako byt stworzony, to istnie  w  spo-
sób bardziej pe ny. S u y  Majestatowi Bo emu w  tej perspek-
tywie, to ofiarowa  si  w  sposób wolny na to „przyj cie”, które 
oznacza chrze cija skie zbawienie 20.

 Dokonuje si  ono przez spotkanie z  Jezusem Chrystusem, któ-
ry wprowadza w  tajemnic  Boga. To z  Nim mamy podj  dzie o 
powrotu stworzenia do Boga. To bycie z  Chrystusem (mecum) 
jest zawsze na miar  Caritas discreta – – „mi o ci roztropnej”. Jest 
ono mo liwe przy pe nej uleg o ci cz owieka dzia aniu Ducha 

wi tego i  otwarto ci w  przyjmowaniu Bo ych dróg.

Problem z a 21

 Z o w  tej perspektywie jawi si  jako nieporz dek wprowa-
dzony przez cz owieka w  swoje ycie i  jednocze nie jako nie-
wierno  niestrudzonej mi o ci Boga. Grzech, b d cy najwi k-
szym z em, jest aktem przeciwko naturze i  przeciwko mi o ci, 

19 Por. tam e, s.  87.
20 Por. tam e, s.  89-90.
21 Por. D 136-137.

Pedagogika...5 



66 M  W

która podtrzymuje byt stworzony. Cz owiek w  planach Bo ych 
mia  by  stró em porz dku w  wiecie, tymczasem sta  si  jego 
burzycielem. To przez cz owieka stworzenie zosta o poddane 
marno ci (por. Rz. 8, 20).
 Dla Ignacego, pilnie medytuj cego karty Ewangelii, z o istnie-
je najpierw w  sercu cz owieka. Cz owiek mo e odwróci  si  od 
Boga i  s u c w asnej przyjemno ci, mo e wspó pracowa  z  kró-
lestwem Szatana 22. Ignacy nazywa go „nieprzyjacielem ludzkiej 
natury” 23, st d cz owiek musi nieustannie z  nim prowadzi  wal-
k . Szatan chce zniweczy  Bo e przeznaczenie stworzenia. Mimo 
z a ignacja ska wizja egzystencji stworzonej jest pozytywna. Na-
wet z o wzi te jest pod uwag  w  planach Bo ych. Paradoksalnie 
w a nie ono pozwala nam cho  troch  zrozumie  „okrzyk pe en 
zdziwienia i  wielkiej mi o ci” z  medytacji o  grzechu osobistym 24.

Konieczno  uporz dkowania ycia

 Tylko cz owiek dotkni ty przez tajemnic  Boga mo e odkry  
swoj  wielko  wynikaj c  z  odpowiedzialno ci za stworzenie, 
a  jednocze nie pozna  g bok  swoj  n dz , gdy do wiadcza z a 
w  sobie samym i  gdy wydany jest na podst py i  dzia anie Sza-
tana. Tylko cz owiek, maj cy prawdziwy pokój w  sercu, mo e 
z  tej sytuacji pokusy wyj  zwyci sko. Jest to wszak e pokój, 
który nie poprzestaje na samozadowoleniu i  nie usypia. Jest on 
raczej owocem aski uporz dkowania. Wed ug Ignacego przede 
wszystkim uczucia nieuporz dkowane s  ród em wszelkiego 
z a i  duchowego zamieszania. Cz owiek ci gle napotyka trudno-
ci w  dochowaniu wierno ci Bogu. Do wiadcza w  sobie napi cia 

mi dzy swoj  n dz  i  powo aniem do wielko ci. U wiadomienie 
tego przynagla go do przyj cia Chrystusa. Oboj tno  ignacja -
ska, która jest g ównym owocem Fundamentu, ma mu dopomóc 
w  oczyszczeniu motywacji opowiedzenia si  za Bogiem. Pomaga 
mu te  w lepszym otwarciu si  na ask .

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 ignacja ska

Cel wicze  duchownych

 Zasadniczo istniej  dwie tendencje w  interpretowaniu D. 
Jedna podkre la ide  wyboru, druga za  element zjednocze-
nia (doskona o ci). G. Cusson opowiada si  za stanowiskiem 
L.  Peeter sa, który przedstawia D jako „szko  modlitwy i  drog  
zjednoczenia z  Bogiem”. Uwa a on, i  uwidacznia si  w  nich mi-
styka s u by. Mo e ona uformowa  kontemplatywnych aposto-
ów. G. Fessard podkre la natomiast, i  ca a struktura D skie-

rowana jest na wybór, za  reforma ycia jest tylko jego skutkiem. 
Zgadzaj c si  cz ciowo z  takim uj ciem, Cusson zauwa a, i  
Fessard ma o uwagi zwróci  na genez  historyczn  metody igna-
cja skiego wyboru: D s  najpierw pog bieniem chrze cija -
skiego powo ania, odnowieniem wewn trznym, a  konsekwencj  
tego jest dokonanie wyboru.
 G. Cusson k adzie nacisk przede wszystkim na historyczn  
perspektyw  ujmowania D. Wed ug niego Ignacy, odprawiaj c 
swoje wiczenia duchowne w  Manresie, nie stawia  sobie w  pierw-
szym rz dzie pytania o  wybór stanu ycia. Chodzi o mu raczej 
o  nawrócenie si  do Boga. Potem swoje do wiadczenie pragn  
przekaza  innym. Poprzez udzielanie D Ignacy chcia  dopro-
wadzi  rekolektanta do„g bokiej przemiany i  bardziej wierne-
go przylgni cia do naszego Pana, dla Jego s u by i  chwa y” 25. 
Wybór konkretnego stanu ycia by  zatem na drugim planie. 
Najpierw chodzi o mu o  dokonanie wewn trznego odnowienia 
przez oczyszczenie duszy z  grzechów oraz przez pe ne skruchy 
nawrócenie. Trzeba te  podkre li , e  D przeznaczone s  dla 
wszystkich, nie tylko dla osób duchownych, bo wszyscy potrze-
buj  Bo ej aski.
 G. Fessard widzi w  wiczeniach w. Ignacego przedstawio-
n  ogóln  teori  wyboru. G. Cusson, polemizuj c z  takim uj -
ciem, uwa a, e  w  D chodzi raczej o  praktyk  wyboru. Wed ug 
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, d c do tego, co jednostkowe, mianowicie do 
konkretnego wyboru. Autor analizuje poszczególne numery D, 
zaczynaj c od 135, który proponuje rozwa anie ró nych stanów 
ycia. Samo powo anie nie jest zatem celem, lecz tylko propor-

cjonalnym rodkiem dla ka dego, miejscem, eby osi gn  swój 
cel: chwali , by  pos usznym i  s u y  Bogu, naszemu Panu 26. 
Cz owiek ma to osi gn  przez s u enie Bogu, u ywaj c stwo-
rze 27. Wszystko to zmierza do wyboru stanu ycia 28. w. Ignacy 
podkre la, i

w ka dym dobrym wyborze, je eli chodzi o  nas samych, oko 
naszej intencji winno by  prosto wpatrzone jedynie w  cel, dla 
którego jestem stworzony, a  mianowicie dla chwa y Boga, Pana 
naszego, i  dla zbawienia mej duszy 29.

Przy wyborze

Ignacy wychodzi od ogólnych i  powszechnych zasad, by nast p-
nie dokona  zastosowania w  przypadku konkretnego powo a-
nia. Jednocze nie przypomina o  jedynym i  najwa niejszym po-
wo aniu cz owieka: y  dla wi kszej chwa y Boga 30.

Na uwag  zas uguje numer 189 D, który mówi o  metodzie po-
prawy i  reformie w asnego ycia. Dla ludzi, którzy ju  dokonali 
wyboru stanu ycia, s  one drog  wewn trznego odnowienia.
 Ko cz c temat dotycz cy przedmiotu wicze  duchownych, 
G. Cusson podkre la, i  mówi  one nieustannie o  skierowaniu 
ycia cz owieka do Boga. Znowu powraca problem uporz dko-

wania, które polega na „zrozumieniu w  wietle prawdy Boga 
swojej sytuacji stworzenia ze wszystkim, co zawiera i  na konse-
kwentnym w czeniu si  w  cudowny plan Stwórcy i  Odkupicie-
la, w  histori  zbawienia 31.

26 Por. tam e, s.  114.
27 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 wicze 32

 Dialektyka wicze  posiada wiele wymiarów lepiej wyra aj -
cych ca o ciowy horyzont, w  którym trwa akt ludzki i  nadprzy-
rodzony wymiar chrze cija skiej wiary. Istniej  dwa dzia ania: 
boskie i  ludzkie. Bardziej od psychologii pozna  nale y dialekty-
k  objawionego przes ania, które zawiera histori  grzechu i  do-
wiadczenie zbawienia. Dialektyka ta ma swój pocz tek w  ro-

zeznaniu duchów. Plan obiektywny i  subiektywny zbawienia 
wzajemnie si  przenikaj . St d prowadz cy D z  jednej strony 
jest tym, który przedstawia przes anie zbawienia, z  drugiej za  
strony kieruje dusz  rekolektanta. Do wiadczenie proponowa-
ne przez D jest jednocze nie osobiste i  powszechne, poniewa  
dokonane jest w  Prawdzie, w  Jezusie Chrystusie. Jest prze y-
ciem osobistym, bo dotyka cz owieka aktualnie obecnego w  jego 
konkretnej sytuacji, lecz wywo ane i  formu owane jest przez 
moc Bo ego pos ania objawiaj cego si  w  swojej powszechno ci, 
przekszta caj c si  w  do wiadczenie o  charakterze kosmicznym, 
które wprowadza i  w cza cz owieka w  ca o ciowy Bo y plan. 
Rekolektantowi proponowany jest wybór pod dzia aniem Du-
cha wi tego. Wybór ten powi zany jest z  ostatecznym celem 
cz owieka obejmuj cym ca e stworzenie w  Bogu. Rekolektant 
umieszczony jest we wszech wiecie przekraczaj cym i  pobudza-
j cym go, w  którym odnajduje dla siebie ci gle nowe miejsce. 
Nikt inny nie mo e go w  tym poszukiwaniu zast pi . To, co po-
wszechne, umacnia to, co jest osobowe i  jednostkowe, poprzez 
ponowne zanurzenie go w  tym , co uniwersalne. Jest to wzajem-
ny ruch zst puj cy i  wst puj cy, który ma g bokie odniesienie 
do bytu stworzonego. Do wiadczenie D chwyta z  tego ruchu 
uprzywilejowany moment. Obejmuje ono zdolno ci duchowe 
cz owieka – – rozum i  wol , które poprzez wiat o Bo e pobudza, 
kieruj c zaanga owaniem wierz cego, by by o bardziej wia-
dome i  hojne. Podobne do wiadczenie prze y  Ignacy w  Loyoli 
i  Manresie, o  czym by a mowa wcze niej. Mogli my i  tam za-
uwa y  podobn  dialektyk  obecn  w  D od Fundamentu a  po 
kontemplacj  Ad Amorem. Opiera si  ona na dwóch biegunach: 

32 Por. tam e, s.  119-125.
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na Bogu zawsze tym samym, niesko czonym i  transcenden-
tnym, oraz na cz owieku, dotkni tym i  przemienionym przez 
ask  Chrystusa. Bóg jest celem cz owieka i  jednocze nie przy-

czyn  rodz cego si  w  nim pragnienia, by do Boga zmierza . 
Tajemnica cz owieka rozja nia si  dopiero w  Bogu. „Prawda 
Boga sprawia prawd  w  cz owieku” 33. Rekolekcje ignacja skie 
otwie raj  rekolektanta dzi ki wiat u „pochodz cemu z  góry” 
na tajemnice Boga. Dopiero wtedy mo e on uporz dkowa  swo-
je pragnienia i  dokona  w a ciwego wyboru.
 Etap subiektywny podkre lony zosta  w  D poprzez uka-
zanie historii zbawienia, w  której cz owiek musi toczy  walk  
z  przeciwnikiem zbawienia. Uwolniony od z a przez Chrystusa, 
przy czony jest do Jego zbawczego dzie a.

Dokonuje si  to przez trzy etapy: spotkanie z  prawdziwym Bo-
giem Objawienia, oczyszczenie przez zbawczy kontakt, wresz-
cie poprzez wiadome zaanga owanie chrze cija skie, realne 
i  hojne 34.

 Wzajemne odniesienie tego, co obiektywne w  D do tego, 
co jest subiektywne wida  najlepiej w  Fundamencie oraz w k kon-
templacji Ad Amorem. Przedstawiaj  one istotne elementy igna-
cja skiej wizji oraz sens wiata zmierzaj cego do Boga. Mi dzy 
idea em (Fundamentem D) a  jego spe nieniem si  w  sercu cz o-
wieka (Ad Amorem) znajduj  si  dwa etapy. Pierwszy z  nich to 
etap poznania pot gi z a (Pierwszy Tydzie ) jako aktualnej prze-
szkody w  planie Boga. Etap drugi to powrót do Boga podj ty 
w  procesie na ladowania Chrystusa, jedynej drodze zbawienia. 
W  tej nowej ekonomii cz owiek powo any jest do zjednoczenia 
z  Chrystusem. Dokonawszy wolnego wyboru (Drugi Tydzie ), 
jest zaproszony, by przej  ze mierci do ycia (Trzeci i  Czwarty 
Tydzie ). Rekolektant na nowo pojmuje mi o , która wyra a si  
w  s u bie Boskiemu Majestatowi.

Ten, który udziela D powinien mie  na uwadze  wzajemne od-
niesienie dwóch p aszczyzn, na których rozwija si  do wiadczenie 

33 Tam e, s.  123.
34 Tam e, s.  124.
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rekolekcji, a eby przestrzega  dialektyk  tego, co powszechne 
i  tego, co szczegó owe 35.

Rola rozumu i  woli 36

 Wysi ek rozwa ania i  zaanga owanie woli w  wyra aniu pro -
by o  wiat o najbardziej charakteryzuj  do wiadczenie ignacja -
skie. Warto zauwa y , i  materia wizji w. Ignacego by a zawsze 
sk pa, za to do wiadczenie umys u bardzo g bokie i  bogate 
w  nadprzyrodzone wiat a. To one dostarcza y Ignacemu pew-
no ci wiary 37. Do wiadczenia z  Manresy pozwoli y Ignacemu 
wypracowa  metod , dzi ki której cz owiek mo e otworzy  si  
na g bi  Bo ych tajemnic, prosz c o  wiat o, by uzyska  ducho-
we owoce. Metod  ignacja sk  charakteryzuje z  jednej strony 
wysi ek rekolektanta, z  drugiej za  otwarcie na dzia anie aski.

W optyce Ignacego aska Boga jest najpierw rozumieniem du-
chowym, które o wieca a  nast pnie anga uje do hojniejszej po-
stawy, w  pokoju i  rado ci 38.

wi ty k ad  du y nacisk na rozumienie ze strony rekolektan-
ta. Tajemnice Boga maj  by  przez niego poznane i  smakowa-
ne dzi ki duchowemu wiat u. A  wszystko po to, aby osi gn  
owoc w a ciwy danemu etapowi D.

Ignacy by  przekonany, e  Bóg objawi  si  nam jako wiat o , 
która rozprasza ciemno ci. On pragnie, by cz owiek przez mod-
litw , kontemplacj  oraz zastosowanie zmys ów, w czy  ca  
swoj  zdolno  rozumienia Bo ej mocy. Dlatego praca rekolek-
tanta powinna by  skierowana na otrzymanie tego duchowego 
wiat a, które warunkuje upragnion  odnow  wewn trzn 39.

35 Tam e, s.  125.
36 Por tam e, s.  125-134.
37 Por. OP 29.
38 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  128.
39 Tam e, s.  130.
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 Wed ug Ignacego Drugi Tydzie  D odpowiada drodze 
o wiecaj cej 40, gdzie do wiadczenie duchowe wzmaga si , 
a  otrzymane wiat o prowadzi do pe niejszego przylgni cia 
do Chrystusa z  pragnieniem i  gotowo ci  wydania si  na Jego 
s u b , za  punktem kulminacyjnym jest dokonywany wybór. 
Równie  bardzo wa na jest rola woli. Istnieje bowiem du e nie-
bezpiecze stwo sprowadzenia jej do czysto naturalnego wysi ku 
w  d eniu do Boga, czyli tzw. woluntaryzmu. Tak e wol  trzeba 
rozwa a  na dwóch poziomach. Oczywi cie, naturalny wysi ek 
woli jest potrzebny, by pozosta  wiernym w  zaparciu si  siebie, 
bez czego nie ma postawy dyspozycyjno ci. Natomiast w  tym, 
co dotyczy Bo ego dzia ania, wola odpowiada poruszeniu we-
wn trznemu wzbudzonemu przez pot ny dynamizm i  wiat a 
aski, które popychaj  j  na spotkanie woli Bo ej. Cz owiek prag-

nie wtedy, a eby w  ko cu da  si  obj  przez nadprzyrodzon , 
skuteczn  mi o . W  D mo na zauwa y  nast puj c  dynami-
k : rozumienie o wiecone ask  poci ga za sob  wol  w  swym 
ruchu do Boga. W  ten sposób dokonuje si  przemiana duszy.

Dla Ignacego chcie  oznacza bez w tpienia uczyni  wysi ek, ale 
wysi ek, który otrzyma  swój pierwszy impuls od Boga, we wn -
trzu duszy i  który rozwija si  pod Jego dzia aniem 41.

 Warto doda , e  w  do wiadczeniu D zachodzi podwójna 
aktywno : ludzka i  boska. Wzajemna relacja pomi dzy natur  
i  ask  znajduje si  w  centrum refleksji teologicznej np.  francu-
skiego teologa Henri de Lubaca, zw aszcza w  dziele O  naturze 
i  asce. wiadomo  tej cis ej relacji musi mie  osoba towarzy-
sz ca rekolektantowi, zw aszcza wtedy, gdy udziela rad i  pro-
ponuje punkta do medytacji. Powinna ona otwiera  rekolektanta 
na rozumienie Bo ych tajemnic. Istnieje tu podwójne niebezpie-
cze stwo; najpierw mo e ona pozbawi  rekolektanta tego ro-
zumienia, które by o owocem dzia aj cego Boga i w  to miejsce 
zacznie prowokowa  sama, niejako z  zewn trz, np.  przez silne 
emocje, te uczucia duchowe, które mog  by  wy cznym dzie-
em aski. Dlatego rola kierownika duchowego musi pozosta  

40 D 10.
41 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  133.
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skromna i  pow ci gliwa 42. Zgodnie z  zaleceniami w. Ignacego, 
obja nienia udzielane rekolektantowi powinny by  zwi z e i  jas-
ne. Powinien on posiada  du  znajomo  Pisma wi tego oraz 
g bok  wiedz  teologiczn 43.

Ludzki wysi ek i  Bo a aska

 Mi dzy tymi dwiema dziedzinami zachodzi tak e pewna dia-
lektyka. Z  jednej strony w. Ignacy domaga si  od rekolektanta 
wysi ku, z  drugiej strony ma on ca kowicie liczy  na ask  Boga. 
Ignacy posiada  g bok  wiadomo  sensu stworzenia: Bóg 
daje cz owiekowi wiat, ale nie przestaje dalej by  jego Autorem, 
Stwórc  i  ród em. Od Boga pochodzi zarówno aska, jak i  na-
tura. wiadomo  tego powinien mie  kierownik D. Pos uguje 
si  on odpowiednimi rodkami, tak e z  dziedziny psychologii, 
które nale y dostosowywa  do konkretnej osoby.
 Omawiaj c to zagadnienie, nie mo na pomin  modlitwy. 
Ca e D skoncentrowa  Ignacy na modlitwie, przez co wytwo-
rzy  sprzyjaj c  sytuacj  dla dzia ania Ducha wi tego. To ona 
umo liwia otwarcie si  na do wiadczenie duchowych wia-
te  i  smakowanie rzeczy nadprzyrodzonych. Ignacy proponuje 
wiele sposobów modlitwy. Mo na powiedzie , i  modlitwa jest 
zwornikiem ignacja skich D. To ona wype nia uprzywilejowa-
ny czas dzia ania aski, w  którym ludzki wysi ek jest podporz d-
kowany Bo emu dzia aniu. Modlitwa ignacja ska jest jako  upo-
rz dkowana przez poszukiwanie duchowego owocu; sprawia, 
e  tajemnica chrze cija ska jest coraz lepiej rozumiana. 

 W tym wzajemnym odniesieniu wysi ku rekolektanta i  aski 
znowu trzeba podkre li  rol  kierownika. On jest tym, który 
dyskretnie towarzyszy. Ma mie  wiadomo , e  to sam Stwór-
ca chce dzia a  w  duszy rekolektanta 44. Nie mo e zatem dzia a  
wy cznie na p aszczy nie psychologicznej; czyni c to, udarem-
ni by dzia anie aski.

42 D 2.
43 D 363.
44 D 15.
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 I  za my l  Ignacego nie jest atwo.

Ignacy niczego nie niszczy, wprost przeciwnie, przyjmuje 
wszystko z  pewnym ludzkim ciep em, czerpie mi o  ze wszyst-
kich rzeczy, za  przede wszystkim z  Serca Boga samego 45.

Przej cie od teorii do praktyki

 Gilles Cusson podkre la pragnienie w  cz owieku przekro-
czenia siebie samego w  d eniu do osi gni cia pe ni spotkania 
z  Bogiem, pomimo swojej ograniczono ci. Pragnienie to wzmaga 
si  w  cz owieku pod wp ywem dzia ania Ducha wi tego, któ-
ry chce wszystko doprowadzi  do Boga Ojca. D enia Ignacego 
zosta y oczyszczone z  u lu ludzkich ambicji w  tyglu manre-
skiego do wiadczenia. Dzi ki sta o ci swoich pragnie  potrafi  
przylgn  do spotkanego idea u, pomimo wyczerpuj cej walki 
z  si ami przeciwnika. Czytamy w  Opowie ci Pielgrzyma, i  „prze-
jawia  wiele zapa u i  wiele dobrej woli do post powania wci  
naprzód w  s u bie Bo ej” 46 – – co by o ask  pierwszego nawróce-
nia. To w  Manresie w  Ignacym zrodzi o si  pragnienie pomaga-
nia bli nim.
 Duch wi ty wykorzystuje naturalne pragnienia cz owie-
ka, orientuj c je w  kierunku prawdziwego ycia. Ignacy, zanim 
udzieli  komu  D, musia  przekona  si , e  w  danej osobie ro-
dz  si  wielkie pragnienia. Zdaniem Cussona, 

prawdziwy dynamizm D polega na pragnieniu, które rodzi po-
szukiwanie modlitwy i  które aska Boga oczyszcza, otwiera na 
tajemnice Boga objawiaj cego si 47.

Oczyszczenie pragnie  zmierza do osi gni cia pe nej „oboj tno-
ci” i  „mi o ci dyskretnej”. Ostateczny owoc rekolekcji i  ca a ich 

wewn trzna dynamika zale y od tych pragnie  – – one, wyzna-
czaj c kierunek, wskazuj  na owoc danego etapu. W  dynamice 

45 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  146.
46 OP 21.
47 G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., s.  159.
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D wa ne jest, by nie rozpoczyna , a  tym bardziej nie wyprze-
dza  kolejnych etapów, gdy owoc poprzedniego etapu nie jest 
jeszcze osi gni ty. W  D chodzi o  stopniowe upodobnienie si  
do Chrystusa. W  rekolektancie wzmaga si  pragnienie s u enia 
zawsze w i c e j  Panu. Szczytem tego do wiadczenia jest Pas-
cha Chrystusa, która ma sta  si  tak e nasz  pasch  w  Trzecim 
Tygodniu D. W  cz owieku, który pragnie kocha  i  s u y  Bogu, 
rodzi si  zawsze pokorna modlitwa, bo jest wiadomy swego 
ubóstwa i  ca kowitej zale no ci od Boga. Ko cz c teoretyczn  
cz  swej ksi ki, G. Cusson stwierdza:

Taka wydaje si  by  ni  przewodnia, która pozwala Ignacemu 
otworzy  si  na bycie duchowym przewodnikiem dla duszy; na 
uwa ne i  wierne jej towarzyszenie. By spe ni  to zadanie, potrze-
ba aski rozeznania. Trzeba bowiem wej  na drog , gdzie nale y 
liczy  jedynie na nieprzerwan  zale no  od Boga i  na owocne 
poddanie si  dzia aniu Ducha wi tego w  nas. To w  tym duchu 
przestrzegaj cym wszystkie zawarte rzeczywisto ci: Boga, Jego 
S owo i  Jego Prawd  oraz t  osobow  i  niepowtarzaln  dusz  
rekolektanta, który szuka Boga – – chcieliby my zaproponowa  
nast pnie interpretacj  wicze  w. Ignacego. Przez to litera od-
najdzie ducha 48.

Dynamika nawrócenia i  do wiadczenie zbawienia 
w  Chrystusie

Cz owiek w  sytuacji grzechu, dynamika Pierwszego 
Tygodnia

 Fundament D ukazuje cz owiekowi idealn , w  pe ni upo-
rz dkowan  sytuacj , jaka winna istnie  pomi dzy nim a  Bo-
giem. Niestety cz owiek w  swym yciu do wiadcza czego  zu-
pe nie przeciwnego: czuje si  zniewolony przez ró nego rodzaju 
zagubienia i  po dliwo ci, do wiadcza te  braku wolno ci. Sk d 

48 Tam e, s.  162.



76 M  W

si  ten nieporz dek bierze? wi ty Ignacy zakorzeniony w  ywej 
Tradycji Ko cio a odpowiada, e  przyczyn  nieporz dku w  cz o-
wieku jest t a j e m n i c a  g r z e c h u. To w a nie grzech przeszka-
dza y  Fundamentem D. Dla w. Ignacego grzech jest zawsze 
g bokim nieporz dkiem wprowadzonym przez cz owieka 
w  Bo y plan. Jest w  konsekwencji okropn  niewdzi czno ci  
stworzenia wobec mi o ci swego Stwórcy. Z o znajduje si  naj-
pierw w  sercu cz owieka i  wyra a si  w  nieuporz dkowanych 
pragnieniach 49. Ojciec G. Cusson wyra a sytuacj  cz owieka b -
d cego w  grzechu, opieraj c si  na Pi mie wi tym. Jest prze-
konany, e  nie mo na udziela  prawdziwych ignacja skich D 
i  mówi  o  grzechu inaczej, jak tylko w  takim sensie, w  jakim go 
przedstawia Biblia 50.
 W ca ym Pi mie wi tym rozbrzmiewa apel Boga wzywa-
j cy cz owieka do nawrócenia. Nie ma bowiem prawdziwego 
nawrócenia bez do wiadczenia w  sobie samym o k r o p n o c i 
g r z e c h u, jego z o ci – – jest to warunek odwrócenia si  od grze-
chu. Trzeba wi c wej  w   t a j e m n i c  g r z e c h u: zrozumie  
jego dialektyk  odmowy s u enia Bogu, która doprowadzi a do 
ukrzy owania Chrystusa! W a nie na tym etapie D rekolektant 
ma okazj  pog bi  osobist  wiadomo  grzechu i  jego skutki. 
By nie pogr y  cz owieka w  zw tpieniu i  pesymizmie, rozwa-

anie tajemnicy grzechu ma si  odbywa  w  nieprzerwanej obec-
no ci Chrystusa Ukrzy owanego. Do wiadczaj c t a j e m n i c y 
n i e p r a w o c i, rekolektant spotyka jednocze nie mi osiernego 
Boga kochaj cego go odwieczn  mi o ci , która przeciwstawia 
si  niewierno ci cz owieka.

To zawsze u  stóp krzy a, przed Obliczem Boga odprawiane s  
medytacje Pierwszego Tygodnia: Krzy  jest odpowiedzi  Boga na 
grzech cz owieka i  ród em osobowego zbawienia 51.

Tylko w  atmosferze modlitwy rekolektant mo e uzyska  owoce 
w a ciwe pokucie i  nawróceniu.

49 Por. tam e, s.  167.
50 Por. tam e, s.  168.
51 Tam e, s.  170.
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 Dzi ki tej obecno ci Chrystusa, Ignacy nie ulega adnemu 
pesymizmowi moralnemu, przeciwnie: dynamika D wiernie 
respektowana otwiera na mi o  i  dar z  siebie dla Boga i  bli -
nich. Pierwszy Tydzie  w  optyce rekolekcji ignacja skich buduje 
fundament pog bionego do wiadczenia chrze cija skiego. St d 
tak wa n  jest rzecz , by medytacje nie sta y si  tylko „doktry-
nalnymi traktatami”. wiczenia duchowne nie s  okazj  do inte-
lektualnych poszukiwa  czegokolwiek. Rekolektant bowiem 
mo e wpa  w  pu apk  ja owych rozwa a , które nie kieruj  
wystarczaj co do konkretnego zaanga owania i  przemiany ser-
ca. O wiecony rozum ma z  ca  hojno ci  ust pi  m o d l i t w i e 
s e r c a 52. Chodzi przede wszystkim o  osi gni cie realistycznej 
wiadomo ci swego udzia u w  z u wiata; jest to do wiadcze-

nie s u b i e k t y w n e  i   a f e k t y w n e  (poruszaj ce uczucia), 
osi gni te z  pomoc  aski, której trzeba podporz dkowa  ludz-
k  aktyw no . Tylko wtedy aska Bo a b dzie mog a dokona  
dzie a wewn trznej przemiany.

Udzia  cz owieka w  historii z a

 wi temu Ignacemu nie chodzi tylko o  teoretyczne wy o e-
nie nauki o  grzechu. Jego metoda stawia cz owieka w  konkretnej 
sytuacji, tak jak j  ods ania Pismo wi te. Domaga si  od niego 
wysi ku refleksji i  zastosowania inteligencji. Bóg przedstawia 
dane wydarzenia, by pouczy  serce cz owieka. Dlatego w.  Igna-
cy ka e rekolektantowi r o z w a y  h i s t o r i  g r z e c h u. Nie 
dotyczy ona tylko przesz o ci. Ta historia nie sko czy a si , jest 
ni  naznaczona tak e nasza tera niejszo . Rozmy lania z  Pierw-
szego Tygodnia u wiadamiaj  cz owiekowi jego prawdziw  
sytuacj .
 G r z e c h  a n i o ó w  rozwa any jest w  aspekcie odrzucenia 
i  odwrócenia si  od Boga Stwórcy, dokonany w  stanie p e n e j 
w o l n o c i. Okropne s  konsekwencje ich grzechu – – piek o. 
Owocem tej medytacji o  grzechu anio ów jest w s t y d  i   z m i e -
s z a n i e  osi gni te przez prac  rozumu i  modlitw  serca.

52 Por. tam e, s.  185.
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 Nast pnie w. Ignacy ka e rozwa y  g r z e c h  s a m  w   s o -
b i e  i  jego konsekwencje dla pierwszych rodziców oraz ca ego 
rodzaju ludzkiego. Cz owiek, odrzucaj c Boga za podszeptem 
Szatana, skaza  si  na swoj  ograniczon  natur , której losem 
jest cierpienie i  mier . Zburzy  te  harmoni  we wszech wiecie. 
Zniszczenie to osi gn o swój szczyt na Kalwarii, gdzie wida  
najwyra niej grzech cz owieka.
 Rekolektant odkrywa w  sobie ten sam dynamizm grze-
chu: niepos usze stwo, niepokój, zniewolenie, nieporz dek 
i  niewdzi czno . W  swoim sercu d o w i a d c z a  r o z d a r c i a. 
Rozwa ana otch a  grzechu pozwoli mu lepiej zrozumie  nie-
sko czone mi osierdzie Boga, który przebacza i  zbawia, gdy si  
jest jeszcze grzesznikiem. Potrójne k o l o k w i a  przemieniaj  si  
w  trwa e b aganie, eby otrzyma  od Boga upragnione owoce 53. 
Wyproszone aski pozwalaj  rekolektantowi zrozumie , e  z o 
w  jego yciu stoi na przeszkodzie dzia aniu Bo emu. W  ten 
sposób przygotowuje si  teren do dokonania realnego wyboru, 
który stawia cz owieka z  Jezusem dla Boga pod S z t a n d a r e m 
K r z y a, przeciw Szatanowi.

Do wiadczenie zbawienia

 Dotychczas by a mowa o  negatywnym aspekcie do wiadcze-
nia Pierwszego Tygodnia, o  uchwyceniu i  zrozumieniu w asnej 
grzeszno ci. Istnieje te  a s p e k t  p o z y t y w n y: wiadomo  
grzechu staje si  inspiracj , by do wiadczy  prawdziwego zba-
wienia. Proces ten dokonuje si  dzi ki dzia aj cej wci  asce. To 
ona sprawia w  cz owieku z m i e s z a n i e, b ó l  i   z y  z  powodu 
rozwa anych grzechów, prowadz c w  ten sposób do prawdzi-
wej pokuty i  nawrócenia. 

Do wiadczenie Pierwszego Tygodnia pomaga cz owiekowi pod-
da  si  ewangelicznemu oczyszczeniu, które pobudza proces 
g bokiego wydania si  Bogu 54.

53 Por. tam e, s.  180.
54 Tam e, s.  191.
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Stoj c przed Bogiem Mi osierdzia i  Mi o ci, cz owiek ma po-
czucie  d ugu wzgl dem Niego. Zdaje sobie spraw  z  w asnej 
niewierno ci i  niezdolno ci w  przyj ciu Jego aski. B o g o -
s a w i o n e  owoce mo e przynie  ta b o g o s 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 rzeczywisto ci  grzechu, Pierwszy 
Tydzie  staje si  oczyszczaj cym do wiadczeniem, pustyni , na 
której grzesznik odkrywa olbrzymie p r a g n i e n i e  B o g a, do-
wiadcza i  pog bia g ó d  a s k i. Takie do wiadczenie prze y  

na pustyni naród wybrany a  tak e w. Ignacy w  Manresie 55.

 Pierwszy Tydzie  daje zatem rekolektantowi szans  odkrycia 
prawdy o  sobie samym. Do wiadcza on grzechu, który go ogra-
nicza, skazuje na rozpacz i  brak nadziei. Do wiadczenie to pro-
wadzi go dalej do o d k r y c i a  Z b a w i c i e l a. Odnajduje wyj cie 
ze swojej beznadziejnej sytuacji. Oto Ukrzy owany Chrystus po-
maga mu odkry  niesko czone Bo e Mi osierdzie. W  sercu reko-
lektanta rodzi si  spontanicznie odpowied  na dar przebaczenia 
i  pytanie: „Co powinienem uczyni  dla Chrystusa?” 56.

Chrystus drog  zbawienia

Miejsce i  przedmiot medytacji o  Królestwie

 Medytacja o  Królestwie jest pomostem mi dzy Pierwszym Ty-
godniem a  nast pnymi etapami D. Dlatego z  jednej strony ma za 
zadanie utrwali  owoce wyniesione z  Pierwszego Tygodnia, z  dru-
giej strony stanowi fundament maj cego po nim nast pi  do-
wiadczenia Drugiego Tygodnia. Jest to wa ny moment, w  którym 

nale y sprawdzi  d y s p o z y c j e  i   g o t o w o  rekolektanta do 

55 Tam e, s.  195-196.
56 D 53.
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odprawienia ca ych D. Zosta y one zarezerwowane jedynie dla 
tych, którzy s  zdolni zaanga owa  si  ca kowicie w  ycie chrze -
cija skie na wzór Chrystusa, poniewa , jak twierdzi Cusson, 
„radykalizm ewangeliczny wyklucza wszelk  przeci tno ” 57. 
W  rekolektancie, dzi ki dzia aniu aski, zrodzi o si  w  Pierwszym 
Tygodniu wielkie pragnienie uczynienia z  siebie daru. To ono po-
zwoli mu odda  si  Chrystusowi – – Zbawicielowi, by odpowie-
dzie  na Jego apel. Pragnienie to jest podj ciem drogi, z  której nie 
ma ju  odwrotu i  na której nie mo na si  zatrzyma , bo zawsze 
kieruje si  ono ignacja skim 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 a n i a  i  do zreformowania 
swego ycia, a  tak e do autentycznego do wiadczenia zbawie-
nia chrze cija skiego w  Chrystusie. Dokonuje si  to w  atmosfe-
rze modlitwy i  kontemplacji. Cz owiek, poznawszy swoj  n dz , 
pokornie uznaje, e  sam z  siebie nic nie mo e uczyni  dla swego 
zbawienia. W a nie w  Drugim Tygodniu, pocz wszy od medyta-
cji o  Królestwie, cz owiek do wiadcza zbawienia w  Chrystusie.
 Medytacja o  Królestwie stawia osob  Pana, protagonist  Kró-
lestwa, jako wyra ny Fundament dla wszystkich nast pnych 
kontemplacji, które pozwol  do wiadczy  Chrystusowego zba-
wienia ( ycie ukryte), us ysze  przepowiadanie Królestwa ( ycie 
publiczne), po czy  si  z  Jego dzie em zbawczym, które realizu-
je stwórczy zamiar Ojca (tajemnica paschalna). Przedmiotem tej 
medytacji jest Jezus Chrystus b d cy w  centrum do wiadczenia 
duchowego w. Ignacego. Jednym s owem medytacja ta otwie-
ra nas na przysz o , 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 ci. Zawiera w  sobie: przypowie  
ignacja sk  (o królu ziemskim), mow  Króla wiecznego oraz akt 
ofiarowania. Przypowie  ignacja ska 58 uzdalnia rekolektanta, 

57 G. Cusson, Conduis-moi sur le chemin d’éternité, Les Editions Bellarmin, 
Montreal 1973, s.  86.

58 Por. D 99-94.
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by w  sposób realistyczny us ysza  apel zawieraj cy proklamacj  
tajemnicy Chrystusa.

Ona mobilizuje wszystkie osobowe energie, które zwykle wyra-
aj  si  na ró ne sposoby: nami tno , pragnienia, dze, aspira-

cje, ambicje. To z  tym wszystkim, co konstytuuje konkretn  oso-
b  psychologicznie, duchowo i  spo ecznie, cz owiek ma s ucha  
Pana, by pój  za Nim z  ca ym realizmem swojej osoby 59.

 Przypowie  ta uczy tak e mi o ci dyskretnej i  wprowadza ko-
nieczn  równowag  miedzy r o z e z n a n i e m  a   h o j n o c i . 
Pomaga te  u wiadomi  sobie ludzki dynamizm naszych prag-
nie . Rekolektant znajduje si  tu w  bardzo wa nym miejscu; jest 
zaproszony do integracji pragnienia pój cia za Jezusem. Przypo-
wie  ta nie pozwala mu na egzaltacj  pragnie  duchowych ju  
istniej cych, lecz czy je z  konkretnym yciem, przez co broni 
przed ich wyczerpaniem si .
 Mowa Króla 60 wyra a znaczenie interwencji Chrystusa w  za-
k adaniu Królestwa Bo ego na ziemi. Dotyczy Jego powszech-
nej misji kap a skiej i  ofiarniczej. W  mowie tej ukazane jest 
chrzcielne powo anie chrze cijanina. Chrzest jest wszczepieniem 
w  Chrystusa, wej ciem w  uczestniczenie w  Jego powszechnej 
zbawczej misji, a  tak e udzieleniem odpowiedzi na jego osobisty 
apel. Chrystus jawi si  tu jako Pan wszech wiata. Pragnie On, by 
ca e stworzenie dosz o do Boga Ojca. Odpowiadaj c na ten apel, 
trzeba wej  w  niezg biony plan Jego misji, b d c 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 
zwi zanych z  jej wype nieniem.
 Ofiarowanie to zawiera dwa rodzaje odpowiedzi na apel Kró-
la 61: tych, którzy maj  „rozs dek i  zdrowy rozum” 62 i  tych, któ-
rzy chcieliby „odznaczy  si  we wszelkiej s u bie swego Króla 
wiecznego” 63. Pierwsza jest odpowiedzi  rozumu i  wyra a prag-
nienie wspó pracy z  Jezusow  misj  zbawcz . Druga jest  jeszcze 

59 G. Cusson, Conduis-moi sur le chemin d’éternité, dz. cyt., s.  96.
60 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) doskona ego 
n a l a d o w a n i a  P a n a  przez odrzucenie od siebie wszelkie-
go grzechu i  wybór tego, co wybiera  w  swym ziemskim yciu 
Jezus.

Uczestnictwo w  misji Chrystusa

 W centrum tej medytacji jest Królestwo Bo e budowane przez 
Jezusa Chrystusa oraz nasze uczestnictwo w  jego zbawczej mi-
sji. Apel Pana dotyczy przede wszystkim m i s j i  o d k u p i e -
n i a  w i a t a. Od strony Chrystusa jest to misja k a p a s k a 
i   u w i c a j c a. Nasze zbawienie jest dzie em samego Boga, 
tylko On sam mo e nas „wyrwa  z  ziemi niewoli” i  zaprowadzi  
do „ziemi naszych ojców”. Bóg w  historii zbawienia pokonuje 
przepa , jaka istnieje mi dzy niesko czon  niewdzi czno ci  
grzesznego cz owieka a  niesko czon  d a r m o w o c i  y c i a 
B o e g o, do jakiego zosta  powo any. To Chrystus, odwieczne 
S owo Wcielone, przyszed , by pogodzi  w  sobie te ekstremalne 
rzeczywisto ci, które gubi  si  w  niesko czono ci. Jedynie Bóg 
móg  do tego doj  i  to przez drog  w  najwy szym stopniu nie-
prawdopodobn  dla naszego umys u, mianowicie przez mier  
samego Boga w  Osobie Chrystusa 64.
 Cz owiek jest metafizycznie niezdolny, by zbawi  samego sie-
bie; on mo e tylko o c z e k i w a  z b a w i e n i a, czyni c si  dys-
pozycyjnym na otrzymanie tego daru w  Chrystusie, w  Jego misji 
kap a skiej. W  Nim znajduje si  moc z j e d n o c z e n i a  c z o -
w i e k a  z   B o g i e m, moc Bo ego przebaczenia i  pojednania.
 Odpowiedzi  na to zbawcze dzie o Chrystusa jest uczestni-
czenie w  Jego misji. Ma by  ona zakorzeniona w  naszym yciu.

To poprzez wiar  otrzyman  na chrzcie wi tym i  przez ycie 
sakramentalne przylegamy do dzie a zbawczego Chrystusa, do 
Jego ycia Boskiego i  Synowskiego 65.

64 Por. G. Cusson, Pédagogie de l’expérience spirituelle personnelle, dz. cyt., 
s.  227.

65 Tam e, s.  232.
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B d c zjednoczeni z  Chrystusem, mo emy mie  udzia  w  Jego 
zbawczej misji, ona bowiem nale y do istoty Jego Osoby.

Chrze cijanin przez to, e  z  natury jest chrze cijaninem, zba-
wia wiat. Czy sobie zdaje spraw , czy nie jego uczestnictwo 
w  kap a stwie Chrystusa rozszerza w  czasie i  przestrzeni Boskie 
dzie o pojednania, dzie o powrotu do Ojca ca ej ludzko ci 66.

 Dzie o to jest tak e 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 mier  
i  zmartwychwstanie w  Chrystusie. Uczestniczenie w  tej misji 
chrze cijanina odbywa si  podobnych warunkach co misja Chry-
stusa. Odpowiedzi  cz owieka na apel Chrystusa b dzie zjedno-
czenie si  z  Nim przez poznanie i  mi o , eby wype ni  przez 
Niego i w  Nim dzie o Bo ego zbawienia, misj , któr  Ko ció , 
b d cy w  drodze, wype nia w  czasie.
 Aktualizacja Królestwa dokonuje si  w  Ko ciele. To w  nim 
przekazuje si  ycie. To on prowadzi ludzi do wieczno ci w  Imi  
Jezusa Chrystusa. S u ba Bogu w  yciu w. Ignacego skonkrety-
zowa a si  w  s u bie Ko cio owi, w  którym Chrystus kontynu-
uje niesienie swego Krzy a dzisiaj. Apel Chrystusa dociera do 
wspó czesnego cz owieka przez spo eczno  Ko cio a. Jezus jest 
w  nim obecny i  dzia a, by doprowadzi  ca y wiat do Boga.

66 Tam e, s.  233.



84



85

II.

P     



86



87

B  T -S

GENEZA PEDAGOGIKI IGNACJA SKIEJ

Wprowadzenie
 Ignacy Loyola we wst pie do czwartej cz ci Konstytucji To-
warzystwa Jezusowego zaznaczy , e  trosk  jezuitów powinno by  
kszta cenie i  wychowanie cz owieka dobrego i  wykszta cone-
go 1. Tak wi c, powo uj c si  na wskazania za o yciela zakonu, 
wychowanie „zak ada formacj  osoby w  jej ca okszta cie” 2. Ten 
idea  ca o ciowego rozwoju jednostki zwi zany 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  dzia ania. Wychowanek mia  stale rozwi-
ja  dary i  zdolno ci, „ale nie po to, by je wykorzysta  w  sposób 
egoistyczny, ale by je rozwija , w  s u bie drugiemu” 3 – – bycie dla 
innych. Atrakcyjno  wychowania jezuickiego w  ci gu wieków 
polega a na tym, i  „Ignacy nie traci  nigdy z  oczu pojedynczej 

1 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z  przypisami Kongregacji General-
nej XXXIV oraz Normy Uzupe niaj ce zatwierdzone przez t  sam  Kongregacj , Wy-
dawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2001, nr  307-308, s.  133-134.

2 P.-H. Kolvenbach, W a ciwo ci pedagogiki propagowanej przez Towarzystwo 
Jezusowe, „Horyzonty Wiary” 1992, nr  14, s.  8.

3 Ten e, Wychowanie w  duchu w. Ignacego, „Przegl d Powszechny” 1998, 
nr  4, s.  38.
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jednostki” 4. Jednym z  podstawowych za o e  pedagogiki igna-
cja skiej by a i  jest cura personalis – – troska o  osob , o  osobowo , 
po wi cenie osobistej uwagi ka demu dziecku, rozwijanie relacji 
zaufania i  przyja ni, która stanowi podstawowy warunek „ka -
dego prawdziwego wzrostu w  warto ciach”. Ponadto ka dy wy-
chowawca mia  by  wzorem dla swoich uczniów, poniewa  to 
w a nie osobisty przyk ad jest najlepszym rodkiem, który po-
maga dzieciom we wzrastaniu w  warto ciach 5. Wynikiem wy-
chowawczego dzia ania powinien by  sta y wzrost „rozumiany 
jako osi ganie sta ej zdolno ci i  sta ego charakteru”. Podstawo-
w  zasad  pedagogiki ignacja skiej, wynikaj c  z  zalece  Igna-
cego, by o uwzgl dnienie czasu, miejsca i  osób: czasu, w  którym 
yjemy, miejsca, w  którym pracujemy i  osób, z  którymi wspó -

pracujemy i  których prowadzimy do Boga 6. To ta zasada wska-
zywa a jezuitom, e  w  pracy wychowawczej nale y uwzgl dni  
tak e inne konteksty – – np.  religijny, kulturowy, spo eczny, peda-
gogiczny itp.
 Podj ta w latach osiemdziesi tych XX wieku dyskusja do-
tycz ca za o e  i  zada  pedagogiki jezuickiej zwi zana by a 
bezpo rednio z  potrzeb  odnowy wychowania i  szkolnictwa 
jezuickiego. W  trakcie odbywaj cych si  kolokwiów zapropo-
nowano powrót do korzeni z  jednoczesnym otwarciem si  na 
to, co nowe 7. Wydaje si , e  wynikiem owego „powrotu” jest 
tak e powolne odchodzenie od terminu pedagogika jezuicka. 
Coraz cz ciej pisze si  o  pedagogii i  pedagogice ignacja skiej, 
nawi zuj c w  ten sposób do twórcy zakonu jezuitów. „Pedago-
gika ignacja ska  – jak pisze W. mudzi ski – ma swoje korzenie 
w  do wiadczeniu wi tego Ignacego Loyoli” 8. Potwierdzenie 
tego stanowiska znajdujemy w wypowiedziach Rogelio Garcia 
Mateo, który twierdzi, i  ta

4 P-H. Kolvenbach, W a ciwo ci pedagogiki, dz. cyt., s.  10.
5 Por. tam e, s.  11, por. tak e Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, np.  nr  434.
6 Por. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, nr  351.
7 Por. W.  mudzi ski, Jezuickie szkolnictwo na wiecie w  ostatnim dziesi ciole-

ciu, „Przegl d Powszechny” 1999, nr  3, s.  330.
8 W.  mudzi ski, Fundament ignacja skiej pedagogiki, w: Pedagogika ignacja -

ska wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Kraków 2008, 
s.  63.
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pedagogika rozpoczyna si  wraz z osob  w. Ignacego Loyoli 
i  jego dzie em, ma swoje ród o w pismach i nauczaniu w. Igna-
cego Loyoli 9.

Ta zmiana – zdaniem Jerzego Kochanowicza –

jest podyktowana równie  faktem, e w placówkach o wiato-
wych, kierowanych przez jezuitów, 95% personelu stanowi  
pdeagogowie, którzy nie s  jezuitami 10.

Jednocze nie mo na to traktowa  tak e jako uk on jezuitów 
w  stron  pedagogów „nie jezuitów”, którzy stanowi  obecnie 
wi kszo  pracowników szkó , placówek i  instytucji prowadzo-
nych przez Towarzystwo Jezusowe i w  swojej pracy kieruj  si  
wskazówkami Ignacego z  Loyoli.
 Jednak, by lepiej zrozumie  wspó czesn  pedagogi  i  peda-
gogik  ignacja sk , musimy cofn  si  do pocz tków, do cza-
sów pierwszych jezuitów, pierwszych dokumentów i  instytucji. 
W  poszukiwaniu genezy pedagogiki przyjrzymy si  dzia alno-
ci ludzi, a  tak e stworzonym przez nich instytucjom szkolnym 

i  dokumentom wyznaczaj cym kierunek podejmowanych wów-
czas dzia a  edukacyjnych, które wp ywaj  równie  na wspó -
czesn  refleksj  o  wychowaniu.

Twórca pedagogiki ignacja skiej i kontynuatorzy
 Nie by oby wspó czesnej pedagogiki ignacja skiej bez 
 za o yciela Towarzystwa Jezusowego Ignacego Loyoli 11, jego 

9 R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i idea y cz owieka wed ug w. Ignacego Loyoli. 
U podstaw pedagogii magis, w: Pedagogika ignacja ska, dz. cyt., s. 156; por. tak e, 
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, Mes-
sina 1992; Podstawy edukacji ignacja skiej, Kraków 2006.

10 Por. J. Kochanowicz, Pedagogika ignacja ska – – za o enia teoretyczne i  prakty-
ka, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2007, nr  2, s. 165-166.

11 Urodzi  si  w  1491 roku w  Loyoli (Hiszpania). Od 1506 r. s u y  najpierw 
jako pa , nast pnie giermek i  rycerz na dworach hiszpa skich. W  1521 roku 
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 wspó pracowników i  nast pców. Wprawdzie twórca zakonu nie 
mia  w  pierwotnych planach nauczania i  wychowywania m o-
dzie y, jednak, jak to cz sto bywa, potrzeba spo eczna zwery-
fikowa a jego plany i  ju  kilka lat po oficjalnym zatwierdzeniu 
zakonu powsta a pierwsza placówka zajmuj ca si  nauczaniem 
i  wychowaniem m odego pokolenia.
 Ignacy Loyola by  cz owiekiem otwartym, elastycznym, ale 
i  konsekwentnym. Po podj ciu decyzji zrobi  wszystko, by zakon 
móg  prowadzi  szko y dla jezuitów i  innych uczniów. W  Kon-
stytucji umieszcza odpowiednie zapisy, które wskazuj  jedno-
znacznie, e  od tej chwili jezuici b d  nie tylko nauczali, ale 
tak e wychowywali m odzie . Taka postawa wynika a wprost 
z  drogi ycia Ignacego. Ju  w  czasie swojego pobytu w  Manresie 
Ignacy zdecydowa , e  od tego momentu wszystkie swoje si y 
po wi ci na to, aby pomaga  ludziom w  realizacji ich ostatecz-
nego przeznaczenia. 
 Ten nieustraszony rycerz, a  nast pnie pielgrzym, student, 
za o yciel zakonu potrafi  umiej tnie skorzysta  z  w asnych 
do wiadcze  i,  b d c doskona ym obserwatorem, wykorzy-
stywa  to, co zosta o ju , tak e przez innych, wypróbowane 
i  sprawdzone.

Ignacy gotów by  do wprowadzenia powa nych zmian zwi za-
nych z  podj ciem tej nowej pos ugi (…). Nie znajdowa  niezgod-
no ci mi dzy prowadzeniem szkó  a  swoj  pierwotn  wizj  czy 
Towarzystwem, które w  jej wyniku powsta o 12.

Ignacy nie szuka  te  na si  nowych rozwi za , ale wzorowa  
si  na modus parisiensis, z  którym zetkn  si  w  czasie studiów 
na Sorbonie, wzbogacaj c go kilkoma typowymi dla jezuitów 

zosta  ranny podczas wojny francusko-hiszpa skiej. W  czasie rekonwalescen-
cji prze y  odrodzenie duchowe. Uda  si  na pielgrzymk  do Mansserat, na-
st pnie do Manresy. W  Manresie pozosta  przez 11 miesi cy na rozwa aniach 
modlitewnych, z  których wy oni a si  metoda, zredagowana pó niej i  opub-
likowana jako wiczenia duchowne. W  1528 r. studiowa  w  Pary u, gdzie spot-
ka  towarzyszy, z  którymi za o y  Towarzystwo Jezusowe. Zmar  w  Rzymie 
w  1556 roku (por. Encyklopedia wiedzy o  jezuitach na ziemiach Polski i  Litwy, red. 
L. Grzebie , Kraków 1996).

12 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, s.  305.
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elementami, „jak na przyk ad nauczanie doktryny chrze cija -
skiej raz w  tygodniu oraz tak zwane kazusy, czyli wskazówki, 
jak rozwi za  konkretne problemy etyczne” 13. Ignacy Loyola nie 
napisa  dzie a, które by oby wyk adni  pedagogiki ignacja skiej. 
Jednak e to w a nie wiczenia duchowne, które s  wynikiem w as-
nego do wiadczenia duchowego Loyoli, a  tak e powsta e na ich 
bazie, po wielu konsultacjach, Konstytucje Towarzystwa, wskazuj  
na podstawowe kierunki dzia a  edukacyjnych podejmowanych 
od samego pocz tku przez towarzyszy Ignacego i  kolejne poko-
lenia jezuitów. St d te

pocz tki pedagogiki ignacja skiej czy ci lej rzecz bior c pe-
dagogii ignacja skiej si gaj  osoby Ignacego Loyoli i  dopiero 
w  wietle jego ycia i  jego do wiadczenia duchowego nabiera 
ona pe nego sensu (…). Pedagogia Ignacego – – zdaniem Ewy Dy-
bowskiej – – jest g boko ludzka i w  konsekwencji uniwersalna 
(…) 14.

 W realizacj  „nowego zadania” zaanga owa  si  nie tylko 
sam Ignacy, ale tak e jego wspó towarzysze. Jedn  z  wyró niaj -
cych si  postaci by  Hieronim Nadal 15, z  którym Ignacy spotka  
si  ju  w  czasie swoich paryskich studiów. Loyola „natychmiast 
zda  sobie spraw  z  wielkich zalet tego cz owieka – – dobrego ma-
tematyka, j zykoznawcy, teologa i  egzegety” 16. Za wszelk  cen  
chcia  go „zdoby  dla swojej sprawy”, jednak Nadal dopiero 
po siedmiu latach zdecydowa  si  przy czy  do Towarzystwa. 
Igna cy powierza  mu wiele poufnych misji – – by  m.in. odpowie-
dzialny za za o enie pierwszej jezuickiej szko y w  Messynie. 
Mo na mia o stwierdzi , e  to w a nie Nadal w  praktyce rea-
lizowa  wiele z  pomys ów Ignacego, poniewa  posiada  „ wielk  

13 J. Kochanowicz, Pedagogika ignacja ska, dz. cyt., s.  171.
14 E. Dybowska, „Kocha  i  s u y  we wszystkim”. Ignacja ska idea pomagania 

duszom (ludziom) w  pedagogice ignacja skiej, w: Nauka-Etyka-Wiara 2009 – – Konfe-
rencja Chrze cija skiego Forum Pracowników Nauki, red. A. Zabo otny, Warszawa 
2009, s.  64.

15 Urodzi  si  w  1507 r. na Majorce, studiowa  w  Alkali, Pary u, Awinionie. 
W  1545 roku wst pi  do Towarzystwa Jezusowego. Zmar  w  Rzymie w  1580 r. 
Pozostawi  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, Cz owiek, który widzia  wszystko, Kraków 1989, s.  275.
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znajomo  (…), magistra Ignacego” i  „zrozumia  jego ducha, 
i  (…) jak nikt inny w  Towarzystwie, wnikn  w  ducha Instytutu 
tego Towarzystwa” 17. To Nadal poprowadzi  pierwsz  jezuick  
szko , która by a wzorem nie tylko dla szkó  jezuickich, ale dla 
prawie wszystkich szkó  katolickich. To zapa  i  zaanga owanie 
Nadala przekona o Ignacego do kontynuowania rozpocz tego 
dzie a (prowadzenia szkó ) i  dalszego jego rozwoju. Ponadto 
wielk  zas ug  Nadala by o zaprowadzenie adu w  studiach za-
konnych, a  tak e „jego wk ad w  ustalanie regu  Towarzystwa. 
Dokona  tego w  latach 1552-1554” 18. Prawie przez ca e swoje y-
cie zakonne Hieronim Nadal zajmowa  si  szko ami jezuickimi, 
by  pierwszym rektorem, nast pnie wizytowa  inne prowincje, 
„posiada  szerokie do wiadczenie w  zakresie instytucji wycho-
wawczych w  ca ej Europie” 19. Nie powinien budzi  zdziwienia 
fakt, i  to w a nie on by  autorem pierwszego dokumentu De 
studi generalis dispositione et ordine, w  którym opisa  zasady i  za-
lecenia dotycz ce funkcjonowania szko y jezuickiej wynikaj ce 
wprost z  Konstytucji Towarzystwa 20. To H. Nadal, zdaniem Ka-
ziemierza Puchowskiego, by  twórc  i „architektem szkolnictwa 
jezuickiego” 21.
 mier  Ignacego Loyoli w  1556 roku i  Hieronima Nadala 
w  1580 roku nie zako czy a rozpocz tych dzie . Ich nast pcy sze-
roko rozwin li swoje misyjne i  szkolno-wychowawcze dzia ania. 
Niew tpliwie jest to równie  zas ug  pi tego genera a zakonu. 
Trzy lata po zatwierdzeniu przez papie a Towarzystwa Jezuso-
wego urodzi  si  w  Neapolu jego przysz y genera , Klaudiusz 
Aquaviva. Do zakonu wst pi  w  1567 roku, po uko czonych 
wcze niej studiach prawniczych. W  1581 roku zosta  wybra-
ny genera em zakonu. To w a nie Klaudiusz Aquaviva zadba  
o  wydanie i  zatwierdzenie regu  oraz Konstytucji Towarzystwa. 
Na podstawie wieloletnich do wiadcze  i  wielu konsultacji, 

17 Tam e, s.  275-276.
18 I. Loyola, Pisma wybrane, dz. cyt., s.  608-609.
19 Por. J. Brodrick, Powstanie i  rozwój Towarzystwa Jezusowego. Pocz tki Towa-

rzystwa 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, 

Gda sk 2007, s. 36.
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przy cis ej wspó pracy ze wspó bra mi, z  inicjatywy Aquavi-
vy opracowano i  zatwierdzono pierwszy, obowi zuj cy w  nie-
zmienionej postaci do 1773 roku, „szkolny system jezuicki” 22. 
Ratio atque institutio studiorum Societas Iesu okre la o ogólne cele 
jezuickiego szkolnictwa oraz zawiera o szczegó owe przepisy, 
jednolite dla wszystkich szkó  jezuickich 23. Poza dopilnowaniem 
zatwierdzenia Ratio studiorum i  innych dokumentów, zaj  si  
tak e Aquaviva wprowadzeniem – – „o ywieniem” praktyki wi-
cze  duchownych Loyoli. Sposoby ich realizacji zawar  w  dziele, 
wykorzysta  (przy jego pisaniu zapiski pierwszych towarzyszy 
Ignacego), Directorium Exercitiorum spiritualium. Pi ty genera  za-
konu by  cz owiekiem niezmiernie pracowitym (za o y  ok. 200 
kolegiów, zgodzi  si  na otwarcie seminariów w  Braniewie i  Wil-
nie), anga owa  si  we wszystkie sprawy zwi zane z  zakonem. 
Stara  si  ponadto wyja nia  zakonnikom sens duchowo ci igna-
cja skiej, piel gnowania modlitwy czy wiczenia si  w  cnotach. 
We wszystkich swoich dzia aniach nawi zywa  do idei wspó -
pracy propagowanej przez Ignacego, widoczne to by o chocia -
by w  pracy nad przygotowaniem Ratio studiorum 24.
 Kolejnym jezuit , który przyczyni  si  do rozwoju i  nowego 
spojrzenia na dzie o wychowania w  zakonie, by  Pedro Arru-
pe 25. yj cy w  dwudziestym wieku jezuita swoim decyzjami 
potwierdzi , e  zakon w  swojej dzia alno ci wychowawczej 

22 B. Nato ski, Aquaviva Claudio, w: Encyklopedia Katolicka, t.  1, red. F. Gry-
glewicz, R. ukaszyk, Z. Su owski, Lublin 1973, kol. 846; tak e Encyklopedia wie-
dzy o  jezuitach na ziemiach Polski i  Litwy, dz. cyt.

23 Z jednej strony zas ug  jezuitów by o – – zdaniem Stanis awa Kota – – wpro-
wadzenie jednolitego systemu szkolnego, ale z  drugiej, utrudnia o to wpro-
wadzanie alternatywnych sposobów nauczania i  wychowania. Zauwa y  on, 
e  „dzi  jeszcze [chodzi o  sytuacj  w  Europie mi dzy dwiema wojnami] nie-

ch tnie si  patrzy na samodzielne eksperymentowanie (…), a  ministerstwa 
o wiaty narzucaj  w  szczegó ach jednakowy program pracy wszystkim szko-
om, hamuj c indywidualn  pomys owo  dyrektorów i  nauczycieli” (Historia 

wychowania, t.  1, Warszawa 1996, s.  234). Równie  wspó cze nie mo na zauwa-
y  takie tendencje.

24 Por. B. Nato ski, Aquaviva Claudio, dz. cyt., kol. 846.
25 Urodzi  si  w  1907 roku w  Bilbao, do zakonu wst pi  w  1927 roku. Praco-

wa  od 1938 r. w  Japonii. W  1965 roku wybrano go genera em zakonu. W  latach 
1974/75 zwo a  XXXII Kongregacj  Generaln , która mia a zaj  stanowisko 
wobec aktualnych problemów wiata i  Ko cio a. W  1983 roku jego rezygnacj  
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zawsze odwo ywa  si  do ycia i  do wiadczenia duchowego 
swojego pierwszego genera a. To dzi ki inicjatywie Pedro Arru-
pe wprowadzono w  ycie to odkrycie, e  istnienie „szkó  jezui-
ckich i  wszystkich dzie  wychowawczych zakonu, a  tak e tym, 
co nadaje im jedno , jest duchowa wizja Ignacego Loyoli (…)”, 
a  „jezuicka pedagogika, wi cej – – wychowanie jezuickie opiera 
si  na wiczeniach duchownych w. Ignacego” 26.
 Genera  Arrupe zorganizowa  w  1980 roku w  Rzymie spot-
kanie grupy jezuitów i  osób wieckich, których zadaniem by o 
przedyskutowanie najistotniejszych kwestii zwi zanych ze 
wspó czesnym wychowaniem w  szko ach jezuickich. Ponadto 
uczestnicy mieli wskaza  kierunki odnowy, które jednocze nie 
nie zatrac  ignacja skiego ducha, a  wr cz go wyeksponuj . Ko-
nieczno  zwrócenia uwagi na t  „ignacja sko ” potwierdzi  
Pedro Arrupe w  swoim przemówieniu do uczestników spot-
kania. Stwierdzi  on, e  trzeba kierowa  si  zasadniczymi war-
to ciami w a ciwymi jezuickiemu charyzmatowi i  podkre la  
istotne charakterystyczne cechy i  zasadnicze opcje, „wówczas 
wychowanie, jakie otrzymaj  nasi uczniowie, powinno da  im 
pewn  «ignacja sko »” 27. Nawi zaniem do „ignacja skiej 
idei pomagania duszom (ludziom)” by o sformu owanie przez 
genera a Arrupe celu, który cz sto wyra a  on w  s owach „for-
mowa  ludzi dla innych” 28. Spe nieniem wypowiedzianych na 
spotkaniu w  1980 roku s ów jest dokument, który opracowa a 
Mi dzynarodowa Komisja ds. Apostolatu Jezuickiego Wycho-
wania (1986 r.). Dokument ów jest owocem kilkuletnich spotka  
i  konsultacji prowadzonych na ca ym wiecie, jest on tak e po-
twierdzeniem idei wspó pracy i  obecno ci ignacja skiego ducha 
w  podejmowanych wspó cze nie, przez jezuitów i  ich wieckich 
wspó pracowników, dzia aniach.

z  powodu choroby przyj a kolejna Kongregacja Generalna (por. Encyklopedia 
wiedzy o  jezuitach, dz. cyt.).

26 M. Inglot, Za o enia Ratio Studiorum (1599) i  Charakterystycznych Cech 
Jezuickiego Wychowania (1986), w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk SJ, J. Mó -
ka  SJ, Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2007, s.  92-93.

27 Podstawy edukacji ignacja skiej, Kraków 2006, s.  10.
28 Por. M. Inglot, Za o enia, dz. cyt., s.  95.
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 Zanim jednak przedstawione zostan  najwa niejsze dokumen-
ty, które niew tpliwie przyczyni y si  do powstania i  rozwoju 
pedagogiki ignacja skiej – – krótka historia pierwszych szkó  jezu-
ickich. Pedagogika jezuicka „wyros a” przede wszystkim z  do-
wiadczenia Ignacego, jego pierwszych towarzyszy, jednak nale-
y chocia by w  zarysie ukaza  dzieje pierwszych szkó  jezuickich, 

poniewa  w  tych instytucjach w  sposób praktyczny sprawdzone 
zosta y, a  pó niej potwierdzone w  kilkusetletniej tradycji szkolni-
ctwa jezuickiego, sposoby pracy wychowawczej z  m odymi lud -
mi, tak charakterystyczne dla ignacja skiego ducha.

Pierwsze szko y – realizacja ignacja skiej wizji 
edukacji
 Ignacy Loyola docenia  i  rozumia  znaczenie wykszta cenia 
i  zawsze „sk ania  si  ku humanistycznemu kszta ceniu m odych 
oraz ich formacji duchowej” 29. Dlatego pozwolenie na otwarcie 
pierwszej szko y dla uczniów spoza zakonu by o zgodne z  wizj  
i  misj  apostolsk  Towarzystwa Jezusowego.
 Zanim powsta a pierwsz  szko a dla uczniów spoza zako-
nu, istnia o ju  kilka kolegiów przeznaczonych dla przysz ych 
jezuitów. Jednak nie by y to jeszcze szko y w  dos ownym sen-
sie, a  raczej miejsce zamieszkania dla scholastyków, którzy na 
zaj cia ucz szczali na miejscowe uniwersytety. W  1544 roku ist-
nia o ju  siedem kolegiów przy uniwersytetach. Jedn  z  pierw-
szych szkó , któr  poprowadzili jezuici, by a szko a w  Gandii, 
w  której od 1546 roku zacz to uczy  uczniów, którzy nie byli 
jezuitami. Jednak pierwsz  szko , która powsta a w  zwi z-
ku z  potrzebami konkretnej spo eczno ci lokalnej, by a szko a 
w  Messynie. W  1548 roku Ignacy oddelegowa  do pracy w  tej in-
stytucji dziesi ciu zas u onych, pochodz cych z  pi ciu ró nych 
narodowo ci towarzyszy 30. Szko a w  Messynie tak dobrze si  

29 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s.  305.
30 Por. A. Ravier, Ignacy Loyola zak ada Towarzystwo Jezusowe, Warszawa 1994, 

s.  139.
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rozwija a, e  w  krótkim czasie zwrócono si  z  pro b  do Ignace-
go o  przys anie jezuitów do innych miejscowo ci – – m.in. Neapo-
lu, Wenecji. Powstanie szko y w  Messynie rozpocz o stopniowy 
proces powstawania instytucji nie tylko na terenie W och, ale 
tak e w  innych prowincjach Towarzystwa. Wa nym wydarze-
niem w  historii szkolnictwa jezuickiego by o otwarcie Kolegium 
Rzymskiego w  1551 roku. Collegium Romanum, które nast pnie 
zmieni o nazw  na Gregorianum, by o tym, od którego „zacz a 
si  praca pedagogiczna zakonu” 31. O  popularno ci szkolnictwa 
jezuickiego wiadczy  jego ilo ciowy rozwój, i  tak ju  w  roku 
1552 powsta o Collegium Germanicum, przeznaczone dla du-
chowie stwa niemieckiego. W  1556 r., w  roku mierci Ignace-
go, Towarzystwo prowadzi o 35 lub wi cej kolegiów (w tym 19 
we W oszech), a w  1565 roku „posiadali 30 kolegiów w  samych 
tylko W oszech i  w a nie otworzyli dwa w  Polsce: w  Braniewie 
i  Pu tusku” 32. O  ile w  drugiej po owie XVI wieku liczba kole-
giów dochodzi a do ok. 40, to tu  przed kasat  (1773 r.) szkó  
prowadzonych przez jezuitów by o 1538 33. Oczywi cie nie ilo , 
ale przede wszystkim jako  szkó  katolickich sprawi a, e  sta y 
si  one wzorem dla innych ówczesnych szkó . Jezuici bowiem 
nie tylko nauczali gramatyki czy retoryki, ale równocze nie pro-
wadzili „formacj  chrze cija sk ”. John W.  O’Malley wymieni  
dziesi  charakterystycznych cech, które zapocz tkowa y sukces 
szkó  jezuickich i  jednocze nie przyczyni y si  do rozpowszech-
nienia nowego stylu wychowania zaproponowanego przez je-
zuitów. Oto cechy wyró nione przez autora Pierwszych jezuitów: 
bezp atno  nauczania; do szkó  przyjmowani byli uczniowie 
pochodz cy ze wszystkich stanów spo ecznych; dostosowanie 
programu do wymaga  epoki, uwzgl dniano np.  konieczno  
kszta cenia charakteru; postulowanie po czenia „przedmiotów 
humanistycznych” z  arystotelesowsko-tomistyczn  filozofi  i  te-
ologi ; podzia  na klasy, jasno okre lony program pracy, „aktyw-
ne przyswajanie wiedzy” – – pomoc  s u y y 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, Kra-

ków 2004, s.  135.
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metody, jak: dysputy, wiczenia, powtórki, wyst py teatralne; 
dostosowany do wieku i  mo liwo ci uczniów spójny i  prosty 
program wychowania religijnego; kontynuacja pracy wycho-
wawczej w  organizacji m odzie owej – – kongregacji maria skiej; 
wymiana informacji i  do wiadcze  pomi dzy szko ami jezui-
ckimi oraz to, co mo na uzna  za jedn  z  najistotniejszych cech, 
w asny przyk ad wychowawców jezuickich 34. Po czenie tych 
wszystkich cech przyczyni o si  do sukcesu szkó  jezuickich 
w  XVI i  pierwszej po owie XVII wieku, a w  efekcie do rozwoju 
pedagogii zaproponowanej przez Ignacego pierwszym jezuitom 
i  ich nast pcom.

ród a inspiracji dla pedagogiki ignacja skiej
 Ignacy Loyola nie napisa  dzie a, w  którym wy o y by pod-
stawy pedagogii. Jednak da  swoim wspó braciom dokument, 
który pozwoli  jezuitom pomaga  wszystkim ludziom w  ich 
„post pie duchowym”. Ten pierwszy dokument to wiczenia 
duchowne. Pierwotna wersja powsta a w  czasie pobytu Ignacego 
w  Manresie (1522-1523). W  kolejnych latach Ignacy je poprawia , 
udoskonala  „w miar  kolejnych do wiadcze , a  do czasów pa-
ryskich, a  nawet rzymskich” 35. W  uwagach wst pnych swojego 
niewielkiego rozmiarami dzie a Ignacy napisa :

pod t  nazw  wiczenia duchowne rozumiemy ka dy rachunek 
sumienia, rozmy lanie, kontemplacj , modlitw  ustn  i  my ln  
oraz wszystkie inne czynno ci duchowe – – stosownie do tego, 
co ni ej powiemy. Bo jak przechadzanie si , chodzenie i  biega-
nie – – to wiczenia cielesne, tak wiczenia duchowne to przygo-
towywanie i  usposobienie duszy po to, eby si  pozby  nieupo-
rz dkowanych przywi za , a  gdy si  ich ju  pozb dziemy, eby 
szuka  woli Bo ej i  odnajdywa  j  w  u o eniu w asnego ycia 
tak, by zbawi  dusz 36.

34 Por. J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s.  343-344.
35 C. de Dalmases, Cz owiek, który widzia  wszystko, dz. cyt., s.  67.
36 I. Loyola, wiczenia duchowne, Kraków 2002, s.  9.

Pedagogika...7 
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wiczenia duchowne napisane przez Ignacego s  dla ludzi; „któ-
rzy pragn  Boga wi cej (magis) kocha  i  odznacza  si  w  jego 
s u bie” i  „chc  s u y  duszom w  ich powrocie do Boga”, s  
tak e ich „drog  do dojrza o ci” 37. W  wiczeniach duchownych 
Igna cy zwraca szczególn  uwag  na indywidualnego cz owieka. 
Zarówno na tego, który ma odprawi  rekolekcje, jak i  na tego, 
który mu ich udziela. W  ten prosty sposób podkre lona zosta a 
tak e istotna rola spotkania dwóch osób oraz idea wspó pracy. 
Do spotkania dochodzi podczas rekolekcji, kiedy to przez 30 
dni rekolektantowi, w  jego drodze, towarzyszy jego kierownik 
duchowy. Zadaniem daj cego wiczenia duchowne jest dobre 
rozeznanie, kiedy cele zosta y osi gni te i  kiedy rekolektant 
mo e przej  do nast pnych etapów. Kierownictwo duchowe 
to przede wszystkim pomoc konkretnej osobie w  jej osobistym 
spotkaniu z  Bogiem, to pomoc w  osi gni ciu chrze cija skiej 
dojrza o ci 38. Wprawdzie wiczenia duchowne nie zawieraj  
wprost za o e  pedagogicznych, jednak e to one w a nie s  tym 
ród em, w  którym wychowawcy jezuiccy znajdowali i  znajdu-

j  wskazówki, jak pomaga  innym w  ich rozwoju duchowym, 
intelektualnym. Warto  wicze  duchownych  –– zdaniem Gabrie-
li Seifert- Knopik – – polega tak e na tym, e  s  w  stanie zmieni  
konkretnego, zaanga owanego w  nie cz owieka ca kowicie,

obudzi  w  nim drzemi ce dot d energie, natchn  skutecznie 
wielkodusznymi pragnieniami i  decyzjami, skierowa  bez reszty 
i  nieodwo alnie ku s u bie bo ej oraz doprowadzi  do wysokiej 
nawet wi to ci 39.

37 Por. G. Seifert-Knopik, wiczenia duchowne w. Ignacego Loyoli sposobem wy-
chowania chrze cija skiego, „Rocznik Wydzia u Pedagogicznego Wy szej Szko y 
Filozoficzno-Pedagogicznej «Ignatianum» w  Krakowie 2004”, s.  271.

38 Por. W.  Królikowski, Kierownictwo duchowe w  wiczeniach duchownych w. 
Ignacego Loyoli jako wa ny element pedagogii ignacja skiej, „Rocznik Wydzia u 
Pedagogicznego Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej «Ignatianum» 
w  Krakowie 2005”, s.  70.

Rekolekcje podzielone s  na 4 tygodnie. Poszczególnym tygodniom przypi-
sano trzy klasyczne drogi duchowe: oczyszczenia (1 tydzie ), o wiecenia (2 ty-
dzie ) i  zjednoczenia (3 i  4 tydzie ). Zako czeniem 30-dniowych rekolekcji jest 
Kontemplacja dla uzyskania mi o ci, „która pe ni funkcj  niezwyk ego pomostu 
pomi dzy czasem rekolekcji a  codziennym yciem rekolektanta” (tam e, s.  67).

39 G. Seifert-Knopik, wiczenia duchowne, dz. cyt., s.  272.
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W ten jak e prosty sposób Ignacy wskaza  na metod  wycho-
wania konkretnego cz owieka, wychowania rozumianego jako 
wzrost ku pe ni cz owiecze stwa, ku pe nemu odkryciu ycio-
wego powo ania. Ignacy bowiem posiada  intuicj  oraz „wiel-
ki geniusz umieszczania w  wiczeniach duchownych podstaw 
pedagogicznych” 40.
 wiczenia duchowne mo na rozumie  jako ród o metody 
formowania (ale i  wychowania) zaproponowanej przez Igna-
cego wszystkim ludziom pragn cym pomaga  i  s u y  innym. 
Jednak, aby ta przyj ta i  zaakceptowana misja „pomagania 
duszom” 41 mog a by  skutecznie realizowana, Ignacy ju  w  1541 
roku rozpocz  prace nad nowym dokumentem dla towarzy-
stwa – – konstytucjami. Podobnie jak w  przypadku wicze  du-
chownych, tak i  Konstytucje Towarzystwa Jezusowego nie powsta-
y od razu. Redakcji pierwotnej wersji Ignacy dokona  w  latach 

1547-1551, ale a  do swojej mierci j  udoskonala , nanosi  po-
prawki i  uzgadnia  ze wspó bra mi. W  136 punkcie Konstytucji 
zaznaczy , e  celem dokumentu jest wspomaganie ca ego Towa-
rzystwa i  jego cz onków w  prowadzonej przez nich dzia alno-
ci, równie  wychowawczej. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego 

to przede wszystkim zbiór przepisów okre laj cych charakter 
i  zasady funkcjonowania zakonu. Nale y je traktowa  jako fun-
dament prawa Towarzystwa Jezusowego. Ignacy tymi zasada-
mi pokaza , e  celem wszelkich dzia a  powinna by  wi ksza 
chwa a Bo a, dobro powszechne i  po ytek dusz 42 i w  ten prosty 
sposób w  Konstytucjach odwo a  si  do wicze  duchownych. Kon-
stytucje normuj  funkcjonowanie ca ego Towarzystwa i  wszyst-
kich podejmowanych przez zakon misji apostolskich, tak e tej 
zwi zanej z  prowadzeniem szkó  i  wychowaniem m odego po-
kolenia. Tak wi c kwestiom wychowania i  nauczania po wi ci  
Ignacy czwart  cz  Konstytucji. Umie ci  tam zasady i  normy 
dla szkó  i  uniwersytetów prowadzonych przez jezuitów. We 

40 W.  Królikowski, Ignacja ska pedagogia pastoralna regu y o  trzymaniu z  ko -
cio em w. Ignacego Loyoli, „Rocznik Wydzia u Pedagogicznego Wy szej Szko y 
Filozoficzno-Pedagogicznej «Ignatianum» w  Krakowie 2008”, s.  59.

41 Por. T.  Kotlewski, Z  sercem hojnym i  rozpalonym mi o ci  – – o  mistyce ignacja -
skiej, Warszawa 2005, s.  56.

42 Por. I. Loyola, Pisma wybrane, t.  2, Kraków 1968, s.  422.
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wst pie tego rozdzia u w. Ignacy zaznacza, w  oparciu o  w asne 
do wiadczenie, e  w  osi gni ciu ostatecznego celu, oprócz przy-
k adu ycia, ka demu cz owiekowi potrzebna jest te  wiedza, 
nauka, a  tak e odpowiedni sposób jej przekazywania 43. Wszyst-
kie zapisy dotycz  przede wszystkim uczniów jezuitów, jednak 
i  dla uczniów spoza zakonu by o miejsce w  szko ach prowadzo-
nych przez jezuitów, przemawia za tym fakt za o enia pierwszej 
szko y w  Messynie.
 Wed ug Ewy Dybowskiej 

ju  w  Konstytucjach zwraca Ignacy uwag  na to, co pó niej od-
najdujemy w  dokumentach XX wieku dotycz cych pedagogiki 
ignacja skiej. Mianowicie zwraca uwag  na fakt, e  cz owiek 
jest psycho-fizyczno-duchow  jedno ci . Nale y pami ta , 

e  przy pilnej i  wyczerpuj cej pracy trzeba znale  równie  czas 
na odpr enie, wypoczynek i  przynajmniej jeden dzie  wolny 
w  tygodniu 44.

Konstytucje i  wiczenia s  owocem do wiadczenia ycia i  ducha 
Ignacego. Konstytucje s  nijako uzupe nieniem wicze , bowiem 
Ignacy Loyola zwróci  w  nich uwag  i  wskaza  na inne elementy 
zwi zane z  yciem codziennym. Wybiegaj c w  przysz o , za-
znacza w  Konstytucjach, e  szczegó y dotycz ce sposobu ucze-
nia, metody pracy, planu zaj  oraz dostosowanie ich do miejsca, 
czasu i  osób zostan  przedstawione w  osobnym dokumencie, 
w  ca o ci po wi conym kwestiom nauczania i  wychowania m o-
dzie y 45. Ten zapowiadany przez Ignacego dokument to Ratio at-
gue institutio studiorum Societas Iesu. Kazimierz Puchowski uwa-
a, e zakon d y  nie tylko do stworzenia w asnego programu, 

ale tak e w asnej kadry, czy podr czników 46 
 Powstanie Ratio studiorum poprzedzi o kilka innych doku-
mentów, m.in. Ratio studiorum Collegii Romanii. W  tym „regula-
minie szkolnym” znajduj  si  wszystkie te elementy, które za-
warte zosta y w  ostatecznej wersji Ratio, np.  struktura  kolegiów, 

43 Por. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, nr  307.
44 E.  Dybowska, Wychowanie w pedagogice ignacja skiej, 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.
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podzia  na klasy, rozk ad godzin, przedmioty nauczania itd. Pra-
ce zwi zane z  powstaniem Ratio studiorum, podobnie jak w  przy-
padku innych dokumentów, trwa y wiele lat przy zaanga owa-
niu wielu osób.

By o ono wspólnym dzie em wszystkich prowincji zakonu, owo-
cem wielowiekowych do wiadcze  na polu edukacji pokole  je-
zuitów. W  jego opracowaniu wspó dzia ali najwybitniejsi ludzie, 
których posiada  zakon (…) 47.

Ostateczny tekst Ratio studiorum opublikowano w  1599 roku 
i  obowi zywa  on nieprzerwanie a  do 1773 r. Po wznowieniu 
Towarzystwa w  1814 r. jezuici starali si  dostosowa  Ratio studio-
rum do nowych warunków, jednak sytuacja spo eczno-politycz-
na wymusi a na jezuitach dostosowanie programów szkolnych 
i  metod pracy wychowawczej do wymogów ministerstw edu-
kacji w  poszczególnych krajach 48, co wi za o si  jednocze nie 
z  odej ciem od w a ciwego ignacja skiego ducha. 
 Renesans Ratio studiorum zapocz tkowany zosta  w  XX wie-
ku i  do dzi  próbuje si  na nowo odczytywa  inspiracje zawar-
te w  tym dokumencie. Niew tpliwie ta ustawa szkolna nie by a 
tylko zbiorem przepisów i  zasad szkolnych, poniewa  nauczanie 
traktowano nie jako rzemios o, ale jako swoisty rodzaj powo a-
nia, gdzie nauczyciel by  bogactwem szko y. Ponadto, jak pisze 
Doris Donnelly, Ratio

opiera a si  na teorii nauczania szerzej i  g biej ni  przemijaj -
ce mody. Budowa a na solidnych podstawach pedagogiki. Nie 
by o w  niej przypadkowo ci. Jej celem by a, ni mniej, ni wi cej, 
doskona o 49.

Oryginalno  pedagogii zaproponowanej w  Ratio studiorum wy-
nika a nie z  litery prawa, ale z  inspiracji duchem Ignacego – – jego 

47 M. Inglot, Za o enia Ratio studiorum, dz. cyt., s.  90.
48 Wi cej na temat powstania i  rozwoju Ratio studiorum: L. Piechnik, Powsta-

nie i  rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 2003.
49 D. Donnelley, Ratio studiorum (1599) w  dialogu ze wspó czesnymi studentami, 

w: Ratio studiorum 400. The Past, Present, and Future of a  Four Hunderd Year Tra-
dition of jesuit Education, Kraków 2006, s.  48.
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koncepcji wiata, wizji cz owieka, jego relacji z  Bogiem. Tej samej 
inspiracji, któr  przenikni te s  zarówno wiczenia duchowne, 
jak  i  Konstytucje Towarzystwa 50.
 Dopiero w  II po owie XX wieku powsta y dokumenty, które 
pozwoli y na nowo spojrze  na wychowanie w  jezuickich szko-
ach. Te dokumenty to: Charakterystyczne Cechy Jezuickiego Wy-

chowania – wynik czteroletnich spotka  komisji powo anej przez 
genera a Arrupe, oraz Pedagogia ignacja ska – – podej cie praktyczne, 
opracowanie którego zaj o trzy lata, oficjalnie og oszony w  1993 
roku. Oba te dokumenty by y odpowiedzi  na potrzeby wspó -
czesnego cz owieka, na przeobra enia wiata, a  co za tym idzie 
– na konieczno  zmiany w  postrzeganiu zada  i  celów, jakie 
stawia wspó czesna edukacyjna rzeczywisto . W  dokumentach 
wzi to pod uwag  ró nego rodzaju rozporz dzenia rz dowe, 
wp yw czynników zewn trznych zwi zanych z  yciem szkol-
nym, potrzeby spo eczno ci szkolnej (tak e rodziców), inne kul-
tury, ubo enie spo ecze stw, a  co za tym idzie potrzeb  otwarcia 
si  na innych. Ponadto uwzgl dniono coraz wi ksze wspó -
uczestnictwo wieckich i  jezuitów w  prowadzeniu instytucji 
wychowawczych 51.
 W pierwszym dokumencie przedstawione zosta y charakte-
rystyczne cechy (28), którymi powinny odznacza  si  wszystkie 
instytucje wychowawcze inspirowane duchem ignacja skim. 
Dokument podzielono na dziewi  rozdzia ów. W  ka dym 
przedstawiono ignacja sk  wizj  wiata oraz jej wspó czesne 
implikacje, które odpowiadaj  na potrzeby wspó czesnego wy-
chowania, trzeba jednak pami ta , e  wszystkie one odwo uj  
si  do duchowego do wiadczenia i  duchowej wizji w. Ignacego. 
Nale y traktowa  ten dokument raczej jako materia  do refleksji, 
a  nie jako gotowy pomys  na realizacj  przyj tych celów 52. Ce-
chy przedstawione w  tym dokumencie odnosz  si  do szkolni-
ctwa jezuickiego na ca ym wiecie, dlatego zosta y zarysowane 
ogólnie i  schematycznie, zatem trzeba pami ta  o  konieczno ci 

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 pe-
dagogiki ignacja skiej, Kraków 2006, s.  10-12.

52 Por. Charakterystyczne Cechy, dz. cyt., nr  19.
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dostosowania ich do konkretnego miejsca, czasu i  osób 53. To 
w a nie Charakterystyczne Cechy pozwoli y na nowo zrozumie  
znaczenie „w a ciwego i  szczególnego charakteru jezuickiego 
wychowania” oraz to, w  jaki sposób powinno by  ono wprowa-
dzone w  ycie. Ten dokument, jak aden inny po Ratio, zdaniem 
Marka Inglota, „trafnie ukazuje wizj  wyrastaj c  z  wiary i  du-
chowego do wiadczenia Ignacego Loyoli” 54. 
 Drugi dokument jest odpowiedzi  na pro by z  ca ego wiata, 
zwi zane ze sformu owaniem takiego podej cia, które w  prak-
tyczny sposób przekazywa oby „ignacja ski wiatopogl d oraz 
warto ci przedstawione w  Charakterystycznych Cechach” 55. W  do-
kumencie tym poruszono tylko te aspekty, które s u  wprowa-
dzeniu „praktycznej strategii wychowania”. Pedagogia ignacja ska 
stanowi dope nienie Charakterystycznych Cech. Jej najistotniejsz  
cz ci  jest wskazanie pi ciu elementów i g n a c j a s k i e g o 
m o d e l u  p e d a g o g i i   –– kontekstu, do wiadczenia, refleksji, 
dzia ania, ewaluacji 56. Istota i  metody zaproponowane w  tym 
modelu wyra nie odzwierciedlaj  wizj  wspó czesnej misji wy-
chowawczej jezuitów 57. Ten dokument nie ujednolica ca ego mo-
delu nauczania we wszystkich szko ach prowadzonych przez je-
zuitów na ca ym wiecie, ale przedstawia specjalny styl i  sposób 
wychowania i  nauczania, w  którym zwraca si  raczej uwag  na 
warto  nauki i  osobisty wzrost uczniów. Trzeba zaznaczy  tak-

e, e  Pedagogia ignacja ska jest dokumentem, który mo e zosta  
wykorzystany tak e w  instytucjach, które nie s  prowadzone 
przez jezuitów, ale w  swojej pracy wychowawczej inspiruj  si  
do wiadczeniem Ignacego zawartym w  wiczeniach duchownych, 
IV cz ci Konstytucji Towarzystwa oraz w  Ratio studiorum 58.

53 Por. Konstytucje, nr  455.
54 M. Inglot, Za o enia Ratio studiorum, dz. cyt., s.  95.
55 Pedagogogia ignacja ska – – podej cie praktyczne, w: Podstawy pedagogiki igna-

cja skiej, Kraków 2006, s.  103.
56 Por. V.J. Duminuco, Promocja czy indoktrynacja w  Pedagogice ignacja skiej, 

w: Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, Kraków 2008, 
s.  179-185.

57 Por. Pedagogia ignacja ska, dz. cyt., nr  3.
58 Por. tam e, nr  4 i nr  5.
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Zako czenie
 Korzeni pedagogiki ignacja skiej nale y poszukiwa  w  dzie-
ach stworzonych przez Ignacego oraz w  dzie ach, które stwo-

rzyli jego kontynuatorzy. Jedne z  nich straci y na aktualno ci, ale 
nadal stanowi  mog  inspiracj  dla podejmowanych dzia a  wy-
chowawczych. Inne, odkryte na nowo, jak chocia by wiczenia 
duchowne, mog  zach ca  do podejmowania kolejnych wyzwa , 
które stoj  przed cz owiekiem XXI wieku. I  nie ma tu znacze-
nia, czy by y to rozprawy czy instytucje, najwa niejsze jest to, 
i  ukazywa y i  ukazuj  one nieprzerwan  ci g o  tradycji. Tra-
dycji „dobrego wychowywania” m odzie y, przejawiaj cej si  
trosk  o  jej formacj  intelektualn , moraln , duchow , innymi 
s owy o  „formacj  osoby w  jej ca okszta cie” oraz uszanowaniem 
jej wolno ci. Wskazywa y uczniom istotne znaczenie do wiad-
czenia i  refleksji w  podejmowanych decyzjach oraz uczy y „by-
cia dla innych” i  to wszystko po wiadczone zosta o przyk adem 
w asnego ycia 59. 
 Za o enia wychowawcze Ignacego realizowane s  obec-
nie w  wielu instytucjach prowadzonych przez jezuitów oraz 
w  takich, które identyfikuj  si  z  ignacja sk  wizj  wychowa-
nia cz owieka. Peter Hans Kolvenbach stwierdzi , e  powo anie 
si  na w. Ignacego nie oznacza tworzenia systemu, ale raczej 
odwo anie si  do wielowiekowego dziedzictwa do wiadczenia 
i  spójnej wizji przysz o ci cz cej

zdrowy rozs dek, przekonania p yn ce z  wiary chrze cija skiej, 
d ugie do wiadczenie w  nauczaniu, pewne wymagania stawia-
ne pod k tem przysz o ci 60. 

 Pedagogika ignacja ska jest wci  aktualna, bo chce i podej-
muje prób  odpowiedzi na wyzwania wspó czesnych czasów. 
Pedagogika ignacja ska pozwala bowiem cz owiekowi rozwi-
n  si  w  ca ej jego pe ni. Nie podaje gotowych rozwi za , ale 
„uczy sztuki rozeznania – szukania prawdy i podejmowania 

59 Por. P.H. Kolvenbach, W a ciwo ci pedagogiki, dz. cyt., s.  8-11.
60 Ten e, Wychowanie, dz. cyt., s.  31.
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 trafnych decyzji 61. Mo na pokusi  si  o twierdzenie, e s uszno  
i skuteczno  takich rozwi za  i podejmowanych oddzia ywa  
wychowawczych znajduje potwierdzenie w historii szkolnictwa 
jezuickiego i wielowiekowej tradycji korzystania z modelu pe-
dagogiki zaproponowanego przez samego za o yciela Towarzy-
stwa Jezusowego – Ignacego Loyol .

61 B. Steczek, J. Mó ka, Magis jezuickiej edukacji, w: Pedagogika ignacja ska, dz. 
cyt., s. 249.



106



107

L  G

PEDAGOGIKA IGNACJA SKA NA TLE INNYCH 

PEDAGOGIK ZAKONNYCH (REFLEKSJE NAD 

DZIEJAMI SZKOLNICTWA POLSKIEGO)

Wst p
 Pedagogik  jezuick , czyli pedagogik  ignacja sk , trzeba 
rozwa a  na tle historycznym. w. Ignacy Loyola, godz c si  na 
prowadzenie przez swój zakon szkó , mia  w asne do wiadcze-
nia szkolne i  uniwersyteckie. Mia  te  kilka wzorców szkolnictwa 
redniego i  wy szego 1. Porównanie stosowanych pedagogik 

zakonnych powinno dotyczy  zarówno nauczania, jak i  wycho-
wania. Dost pne dzi  podr czniki i  opracowania nie podkre laj  
wystarczaj co dobitnie strony wychowawczej m odego cz owie-
ka, nie podaj  najw a ciwszych wzorców post powania ró nych 
szkó . Je eli nawet uwzgl dniaj  instytucje, których podstawo-
wym zadaniem jest wychowanie, to jednak traktuje si  te in-
stytucje g ównie jako uzupe nienie kszta cenia intelektualnego 
cz owieka. Ukazuj  raczej ró ne formy kszta cenia rozumu, a  za-
tem i  zdobywania wiedzy, nie ukazuj  za  ró norodnych 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 szko y jezuickiej uwagi komparatystyczne, w: In 
Christo Redemptore, red. J.M. Pop awski, Lublin 2001, s.  363-384; La pedagogia 
della Compagnia di Gesù. Atti del Convegno Internazionale, Messina 14-16 novembre 
1991, Messina 1992; Podstawy edukacji ignacja skiej, red. J. Ko acz, Kraków 2006.
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kszta towania postaw cz owieka, jakie przejawia y si  w  dzie-
jach szkolnictwa Europy i  Polski. Przypatrzymy si  tylko wa -
niejszym zakonom nauczaj cym, bo tylko te osiad y na ziemiach 
polskich i  mia y wp yw na wychowanie Polaków, a  wi c g ównie 
jezuitom, pijarom i  salezjanom oraz pierwszym polskim zako-
nom e skim, które powsta y w  XVII wieku z  my l  o  zadaniach 
wychowawczych.

1. redniowiecze
 Je eli przypatrzymy si  dziejom wychowania jako proce-
sowi kszta towania ca ego cz owieka (jego rozumu i  woli), to 
zauwa ymy, e  w  ró nych epokach proporcje elementu wy-
chowawczego (kszta towania postaw) i  kszta cenia intelektual-
nego (nauczania) wygl da y bardzo ró nie. Benedyktyni pierwsi 
stworzyli o rodki naukowe i  szkolne. Alkuin, który zosta  w  796 
roku opatem w  Tours, zaj  si  kszta ceniem nauczycieli. Jego 
wychowankowie rozeszli si  nast pnie po Europie, wyk ada-
li w  s ynnych szko ach i  opactwach. Klasztory by y ogniskiem 
kultury i  o wiaty, kultywowano w  nich przede wszystkim wie-
dz  teologiczn , ale studiowano równie  wa niejszych pisarzy 
i  filozofów staro ytnych. W  przyklasztornych szko ach, tzw. 
zewn trznych, zdobywa a równie  przynajmniej wiedz  ele-
mentarn  m odzie  wiecka, wywodz ca si  g ównie z  arysto-
kracji. Ju  sama blisko  klasztoru i  szko y sprawia y, e  szko a 
spe nia a zarówno rol  naukow , jak i  wychowawcz . Jednak 
w  X i  XI wieku, w  okresie reform ko cielnych: kluniackiej i  gre-
goria skiej, zainteresowanie naukami wieckimi nieco os ab o. 
Zniesiono przyklasztorne szko y zewn trzne, a  ycie klasztorne 
nastawione by o bardziej na w asn  nauk  ni  na nauczanie. Re-
forma gregoria ska doprowadzi a jednak do wi kszego unieza-
le nienia Ko cio a od w adzy cesarza, co nie by o oboj tne dla 
rozwoju szkolnictwa ko cielnego.
 W czasie redniowiecza rodzi y si  uniwersytety, które 
wprawdzie zak ada  Ko ció , ale stanowi y instytucje nieza-
le ne, samowystarczalne, w  du ym stopniu mi dzynarodowe. 
Podstawowym zadaniem tych instytucji sta o si  nauczanie, 



109Pedagogika ignacja ska na tle innych pedagogik zakonnych

sprawy  wychowawcze pozostawiono rodowisku rodzinnemu 
lub te  osobistym pedagogom studentów. Nauczanie nale a-
o wi c do szko y, wychowanie za  utrzymano w  gestii rodzi-

ców i  ich przedstawicieli. Stosunek nauczania do wychowa-
nia w  uniwersytetach redniowiecznych jest wi c naznaczony 
tendencj  do przeceniania warto ci nauczania w  stosunku do 
wychowania 2.

2.  Szko y Braci Wspólnego ycia jako wzór szkó  
jezuickich

 W bogatych Niderlandach rozwija y si  szko y elementar-
ne z  j zykiem niderlandzkim i  francuskim, a  organizowane 
przez miasta dla mieszczan i  kupców. Nieco pó niej rozwija y 
si  tam równie  szko y rednie, aci skie, które  mia y charak-
ter ogólnokszta c cy. Znaczn  rol  w  rozwoju jednych i  drugich 
odegrali Bracia Wspólnego ycia. Inspiratorem tego ruchu by  
niderlandzki mistyk i  kaznodzieja ludowy diakon Gerard Gro-
ot (1340-1384), a  za o ycielem jego ucze  ks. Florent Radewijns 
z  Dewenter. Bracia stanowili zgromadzenie religijne ksi y 
i  wieckich, ale bez lubów zakonnych. Zatrudniali si  jako na-
uczyciele w  szko ach miejskich, ale zajmowali si  te  kopiowa-
niem ksi ek, a  potem drukarstwem. W  yciu religijnym g osili 
„now  pobo no ” (devotio moderna), ruch mistyczny wyros y 
na rozczarowaniu do teologii scholastycznej. Najwybitniejszym 
dzie em nowej pobo no ci sta a si  ksi eczka O  na ladowaniu 
Chrystusa Tomasza à  Kempis (1380-1471). Bracia rozwin li swoje 
domy w  Niderlandach i  Niemczech, a  potem równie  w  Hiszpa-
nii i  Polsce (Che mno).
 Bracia Wspólnego ycia z  programu szko y tradycyjnej usu-
n li nauki i  zwyczaje ich zdaniem nieprzydatne w  yciu, jak dys-
puty, astronomi , elementy medycyny. Pozostawiono za  gra-
matyk  aci sk , 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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mia  by  Nowy Testament. Najwi ksz  zas ug  Braci Wspólnego 
ycia by o wprowadzenie nowej organizacji nauczania – – podzia  

uczniów aciny na klasy. Do tego podzia u nawi  potem Jan 
Sturm i  jezuici. Wprowadzili tak e konwikty dla ubogiej m o-
dzie y, daj c minimum warunków dla nauki, aby odci gn  

aków od ebractwa. Ka dy ucze  mia  posiada  podr cznik, 
za o yli wi c oko o 60 w asnych drukar . Ze szkó  Braci wysz o 
wielu uczonych i  reformatorów religii, szkolnictwa i  wychowa-
nia, mi dzy innymi Erazm z  Rotterdamu, Marcin Luter i  Filip 
Melanchton.
 Za twórc  nowo ytnej pedagogiki uchodzi Jan Ludwik Vi-
ves (1492-1540), który zajmowa  si  w  Niderlandach prac  na-
uczycielsk  i  publikowa  swoje dzie a na temat wychowania. By  
zwolennikiem edukacji szkolnej dziewcz t. Zwraca  uwag  na 
higien  uczniów, czemu mia y s u y  zabawy i  wychowanie fi-
zyczne oraz odpowiednie usytuowanie szko y w  zdrowej oko-
licy. Na pierwszym miejscu stawia  acin , na drugim miejscu 
grek , ale nie lekcewa y  j zyka ojczystego, historii i  przyrody 3.
 Zak adane w  okresie renesansu gimnazja humanistyczne, czy 
to protestanckie, czy katolickie, wprowadzaj  nowe elementy 
ukierunkowane g ównie na wychowanie, zacz to kszta towa  
przede wszystkim postawy cz owieka – – dokonuj c tym samym 
znacznej rewolucji wychowawczej. Niew tpliwie model huma-
nistycznej szko y wprowadzony w  okresie odrodzenia by  ci gle 
rozwijany i  doskonalony a  po dzie  dzisiejszy.

3. Szkolnictwo jezuickie
 Jezuici podj li si  pracy pedagogicznej w  po owie XVI wieku 
z  potrzeby chwili; zauwa yli, e  wychowanie m odego pokole-
nia to jeden z  najlepszych sposobów przeciwdzia ania szerz cej 
si  wówczas reformacji. Jako wzór dla szkolnictwa redniego 
s u y y w. Ignacemu przede wszystkim szko y niderlandzkie. 
Z  nich to wyszli liczni jezuici, pionierzy szkolnictwa redniego 
w  Towarzystwie, przenosz c zdobyte do wiadczenia na nowe 

3 Tam e, s.  90-93.
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pole dzia alno ci religijnej i  pedagogicznej zakonu. Przygl dali 
si  te  pilnie powstaj cemu szkolnictwu protestanckiemu, szcze-
gólnie szkole humanistycznej Jana Sturma w  Strasburgu. Jezui-
ci nie poprzestali jednak na zapo yczonych wzorach. Pragn li 
wypracowa  w asny system nauczania, wspólny dla ca ego To-
warzystwa, oparty na do wiadczeniu w asnych szkó . Przyk a-
dem szkolnictwa jezuickiego mia o sta  si  centralne dla zako-
nu Kolegium Rzymskie (Collegium Romanum), gdzie studiowali 
cz onkowie zakonu z  ca ego wiata 4. Ignacy pozostawi  zadanie 
stworzenia kodeksu szkolnego specjalistom, sam za  nakre li  
jedynie ogólny kierunek, który mo na uj  nast puj co:
 1. Szko a powinna nie tylko uczy , ale tak e wychowywa  
pod wzgl dem religijno-moralnym. St d postulat lekcji religii, 
praktyk religijnych (jednak bez przesady), cenzurowanie teks-
tów staro ytnych autorów, umoralniaj ce dialogi i  widowiska. 
Szczególn  rol  wychowawcz  od pocz tku istnienia szkó  je-
zuickich spe nia y uczniowskie Sodalicje Maria skie. Oparte na 
samorz dzie wybiera y w asne kierownictwo, prowadzi y w as-
ne kasy, anga owa y si  w  dzia alno  charytatywn  na terenie 
szko y i  miasta. Do Sodalicji nale a a ca a elita m odzie y szkol-
nej, uczniowie najlepsi i  najzdolniejsi. Sodalicje zbli a y do siebie 
uczniów ró nych stanów i  narodowo ci 5.
 Jezuici byli pocz tkowo przeciwni tworzeniu internatów za-
mkni tych. D yli do tego, by m odzie  wzrasta a i  rozwija a si  
w  ramach rodziny lub najwy ej na stancji, a  wi c w ród osób 
wieckich. Obawiali si , by m odzie  mieszkaj ca w  internatach, 

pod opiek  duchownych, nie przejmowa a cho by pozorów za-
konnego stylu ycia. St d pocz tkowo uczniowie wszelkich burs 
i  konwiktów musieli korzysta  ze szkó  publicznych i  przeby-
wa  z  m odzie  wieck . Ta s uszna zasada mia a jednak swoje 

4 G. uszczak, Naukowe i  duszpasterskie drogi polskich jezuitów w  Rzymie, Kra-
ków 2009, s.  12-93.

5 J. Flaga, Bractwa i  sodalicje jezuickie w  Polsce w  2 po . XVIII w., „Summa-
rium” 1974, nr  3, s.  144-148; ten e, Z  problematyki jezuickich bractw i  sodalicji 
w  XVIII wieku, w: Pa stwo, Ko ció , Niepodleg o , Lublin 1986, s.  171-187; M. In-
glot, Kongregacje (Sodalicje) Maria skie w  szko ach jezuickich od XVI do XVIII wieku 
(Postulat badawczy), w: Historia, spo ecze stwo, wychowanie, Pu tusk-Warszawa 
2004, s.  277-282.
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 wyj tki. Przy szko ach tworzono niemal od ich pocz tku istnia-
nia bursy dla ubogiej m odzie y, w  których g ównie niezamo -
ni mieszczanie (a niekiedy i  ch opi) znajdowali pe ne utrzyma-
nie na koszt kolegium. W  pierwszej po owie XVII wieku bursy 
te przemianowano w  bursy muzyczne. Uzdolnieni uczniowie, 
oprócz korzystania ze szkó  publicznych, uczyli si  pod kierun-
kiem swoich starszych kolegów gry na instrumentach muzycz-
nych, wyst powali na uroczysto ciach szkolnych i  ko cielnych, 
u wietniali teatr szkolny. Po kilku latach nauki pozostawali 
w  bursie na podstawie kontraktu do nauczania m odszych ucz-
niów lub przechodzili na posady organistów, nauczycieli para-
fialnych i  dworskich, zostawali te  kap anami 6.
 Dla m odzie y szlacheckiej prowadzili te  jezuici niewielkie 
konwikty. Ch opcy ucz szczali z  konwiktów do szkó  publicz-
nych, a  tylko niektórych przedmiotów uczono niekiedy osobno. 
Jezuici z  oporami podejmowali si  równie  prowadzenia tzw. 
kolegiów szlacheckich (Collegia nobilium). Nast pi o to w  Polsce 
dopiero po otwarciu przez Stanis awa Konarskiego pijarskiego 
Collegium nobilium w  Warszawie w  1740 roku. W  kolegiach tych 
wychowywali i  kszta cili si  g ównie synowie magnaterii i  bo-
gatej szlachty. Kolegia szlacheckie stanowi y odr bne jednostki 
administracyjne, z  w asnym rektorem na czele, posiada y w as-
ne grono nauczycieli i  wychowawców. Ka da klasa mia a swe-
go pedagoga, ka dy pokój swego s u cego. Opiek  zdrowotn  
sprawowa  osobny lekarz. Po obiedzie i  kolacji mo na by o odda-
wa  si  muzyce, zabawom towarzyskim, grom lub rozmowom. 
W  niektóre dni ch opcy chodzili na przechadzki albo sk adali wi-
zyty rodzinie i  znajomym. Oprócz przedmiotów teoretycznych 
wprowadzono lekcje jazdy konnej, ta ców, muzyki, szermierki 
i  zapa nictwa. Przed kasat  zakonu jezuici prowadzili kolegia 
szlacheckie w  sze ciu miastach (Wilnie od 1751, Warszawie 
od 1752, Poznaniu od 1755, Lwowie od 1749, Lublinie od 1755 
i  Ostro gu od 1751 roku) 7.

6 J. Kochanowicz, Geneza, organizacja i  dzia alno  jezuickich burs muzycznych, 
Kraków 2002.

7 L. Piechnik, Jezuickie Collegium Nobilium w  Warszawie (1752-1777), „Nasza 
Prze sz o ” 1971, nr  35, s.  115-152.
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 2.  W  szko ach jezuickich ograniczano kary cielesne, a  stoso-
wano inne rodki zmierzaj ce do zachowania karno ci i  prze-
strzegania pilno ci, g ównie rywalizacj , przekonywanie i  po-
chwa y. Poza zwyk ymi lekcjami ka da klasa organizowa a tzw. 
akademie uczniowskie, czyli ko a wspólnych zainteresowa , 
które urz dza y co tydzie  powtórki z  przerobionego materia u, 
wspólne popisy, deklamacje, dysputy i w  ko cu do programu 
szko y wprowadzono teatr szkolny, wyst puj cy w  uroczysto ci 
szkolne, ko cielne i  pa stwowe. Wokó  ko cio a i  szko y groma-
dzi  on okoliczn  szlacht  i  mieszcza stwo, przysparza  szkole 
licznych i  hojnych benefaktorów 8.
 3. Jezuici systematycznie przygotowywali nauczycieli. W  tym 
celu utworzyli ju  w  pierwszych latach swej dzia alno ci dwu-
letnie studium nazwane Seminarium nostrorum, które przygo-
towywa o m odych jezuitów teoretycznie i  praktycznie do pe -
nienia obowi zków nauczycielskich. Zarówno w  nowicjacie, jak 
i  podczas tego  studium wychowywano m odego cz owieka, 
by w  uczniu respektowa  konieczno  istnienia przewagi „cz o-
wieka pragnienia” nad „cz owiekiem woli”. Wed ug za o ycie-
la jezuitów Ignacego Loyoli praca nad rozwojem pozytywnych 
pragnie  i  d e  w  m odym cz owieku powinna znacznie prze-
wa a  nad staraniami o  wy czne wyrobienie jego silnej woli. 
Zgodnie z  has em jezuitów: magis („wi cej”), nale a o rozbu-
dza  w  uczniu potrzeb  ustawicznego post pu, zarówno co do 
nauki, jak i  doskonalenia postawy moralnej. Zdaniem jezuitów 
zadaniem nauczycieli jezuickich, a  tym samym ich szkó , jest 
„kszta towanie ludzi dla innych”, czyli s u by rodzinie, pa stwu 
i  Ko cio owi. Ten element odnosi  si  szczególnie do relacji na-
uczyciel  – ucze . Wa n  rol  pe ni o wi c ci g e oddzia ywanie 
nauczyciela na ucznia. Aby to zadanie nale ycie wype ni , na-
uczyciel powinien zna  i  ocenia  kontekst dzia ania ucznia (jego 
rodowisko), w  którym yje i  dzia a. Potrzebny jest wi c sta y 

8 S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie szkó  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; ten e, 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 przy-
gotowa  m odego cz owieka do wej cia w  samodzielny wir y-
cia, czyli pe ne rozumienie otaczaj cego wiata i  wprowadzanie 
do dzia ania w  nim. W  konsekwencji bycie wychowawc  zobo-
wi zuje do sta ego wychowywania samego siebie – – ustawiczne 
dokszta canie i  przyk ad osobisty. Nie jest to wi c postawa sze-
fa – – „belfra”, lecz postawa wiadka, który ukazuj c przyk ady 
godnego post powania (np.  przyk ady wi tych czy bohaterów 
narodowych), sam stara si  post powa  na ich wzór. Przedmiot 
nauczania powinien tworzy  pewn  jedno , st d na szczeblu 
klas ni szych i  rednich jeden nauczyciel prowadzi  t  sam  kla-
s  przez kilka lat. Wa nym elementem wychowania jest równie  
konieczno  kszta towania wra liwo ci emocjonalnej ucznia, 
zaanga owania, postawy dalekiej od oboj tno ci wobec swego 
rodowiska, szczególnie wobec kolegów s abszych 9.

 4. Nauczanie mia o by  bezp atne, oparte na tzw. fundacjach. 
Ka da szko a musia a mie  zapewnione fundusze pozwalaj ce 
na jej dzia alno . Dochód pochodz cy z  maj tków kolegiów 
mia  by  przeznaczany przede wszystkim na utrzymanie profe-
sorów, kleryków i  uczniów oraz wyposa enie szko y, nie za  na 
inne cele. Wszelkie fundacje, a  nawet ich zamiana, musia y by  
uzgodnione z  genera em zakonu w  Rzymie.
 Wszystko to: teatr szkolny, sodalicja, seminaria i  bursy, m o-
dzie  zró nicowana pod wzgl dem narodowo ci, wieku i  po-
chodzenia spo ecznego, nowe gmachy szkolne przestronne, pe -
ne wiat a, a  nawet apteki zakonne – musia o oddzia ywa  na 
poziom nauczania i  wychowania. Wp ywy kulturowe placówki 
jezuickiej nie ogranicza y si  do samej szko y, lecz mia y o  wiele 
szerszy zasi g, obejmowa y miasto, a  nawet ca  okolic .
 Za o enia te znalaz y ostateczn  formu  w  1599 roku, kie-
dy to po okresie samodzielnych prób i  poczyna  wydano osta-
tecznie jezuickie prawo szkolne Ratio studiorum. System ten obj  

9 L. Górska, Pedagogia i  pedagogika jezuicka – – w  poszukiwaniu inspiracji dla 
wspó czesnego wychowania, w: Z  dziejów o wiaty polskiej, red. I. Ko , E. Magiera, 
Szczecin 2007, s.  317-331; W.  Kubik, Dydaktyka szko y wy szej z  perspektywy pe-
dagogiki ignacja skiej, w: W  poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, Kraków 
2004, s.  37-44; L. Piechnik, Pocz tki seminariów nauczycielskich w  Polsce w  wieku 
XVI, „Nasza Przesz o ” 1959, nr  10, s.  159-175.
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wszystkie szko y jezuickie, które odt d przyj y model szko y 
ci le humanistycznej, ju  bez j zyków nowo ytnych, bez dia-

lektyki, bez historii; bez tego wszystkiego, co wprowadzili je-
zuici polscy wcze niej na w asn  r k . Utworzenie jednolitego 
systemu nauczania by o szczytem osi gni  szko y jezuickiej. 
Krótkie, jasne przepisy dotycz ce rozk adu zaj , programu na-
uczania, profesorów i  podr czników u atwia y prac  rektorom 
i  wyk adowcom. Znakomita organizacja z  szerokim zapleczem: 
kadra profesorska, podr czniki oraz wystarczaj ca fundacja za-
pewnia y szko om rozwój. Ratio studiorum nie by a jednak do  
otwarta na rozwój nowych kierunków wiedzy, na zmiany zacho-
dz ce w  dziedzinie o wiaty. Tak np.  szybko rozwijaj ca si  fizy-
ka do wiadczalna zosta a wprowadzona dopiero w  1730 roku. 
Radykalne przemiany w  nauce i  szkolnictwie wiatowym zmu-
si y jezuitów do zmiany w  regulacjach prawnych, uwzgl dniaj -
cych ró ne kierunki wiedzy i  narodowe tradycje 10.
 Szko y jezuickie stanowi y w  pocz tkach kontrreformacji zja-
wisko nowe, dynamiczne i  zdobywcze, któremu innowiercy pol-
scy nie potrafili przeciwstawi  równorz dnej si y. Poprzez stwo-
rzenie w  miar  g stej sieci szkó  dali mo liwo  kszta cenia si  
w  Polsce wielkiej rzeszy m odzie y szlacheckiej i  mieszcza skiej, 
powstrzymuj c tym samym wyjazdy m odych ludzi na studia 
do krajów protestanckich i  podcinaj c przez to korzenie rodzi-
mej reformacji. S ab  stron  szkolnictwa jezuickiego, szczególnie 
w  Polsce, by a zbyt cz sta zmiana nauczycieli. Ka dy kleryk po 
uko czeniu studium pedagogicznego i  filozofii zobowi zany by  
przynajmniej przez dwa lata uczy  w  klasach ni szych. Cz sto 
po roku pobytu w  jednej szkole przenoszono go do innego ko-
legium na nauczyciela nast pnej klasy. Ledwie nabra  do wiad-
czenia pedagogicznego, rozpoczyna  studia teologiczne, by na-
st pnie uczy  kilka lat poetyki i  retoryki, prowadzi  jeden lub 
dwa kursy filozofii, a  ko czy  karier  profesorsk  na katedrze 
teologii. Wtedy przechodzi  ju  do administracji, przewa nie do 
zarz dzania kolegiami jako rektor.

10 L. Piechnik, Model redniej szko y jezuickiej w  Polsce i  na Litwie przed wyda-
niem „Ratio studiorum”, „Nasza Przesz o ” 2000, nr  94, s.  299-332; ten e, Po-
wstanie i  rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 2003.
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 Podobnie jak w  innych krajach europejskich, równie  w  Pol-
sce jezuici posiadali do  g st  sie  swoich szkó  rednich, gorzej 
natomiast przedstawia a si  sprawa z  akademiami. W  krajach 
Habsburgów, we Francji i  Hiszpanii, jezuickich Akademii by o 
sporo. W  1710 roku ca y zakon liczy  20 000 cz onków i  prowa-
dzi  620 kolegiów, w  tym kilkadziesi t Akademii. W  samej Euro-
pie by o ich kilkana cie, a w  Polsce zaledwie jedna. W  Koronie 
elit  ludzi z  dyplomami studiów wy szych przygotowywa a, 
cz sto zbyt pospiesznie, jedynie Akademia Krakowska 11, która 
posiada a mo liwo  tworzenia wokó  siebie grona ludzi wp y-
wowych w  Ko ciele i  pa stwie. St d te  arliwie broni a w as-
nego monopolu nauczania akademickiego i  nie dopuszcza a 
do jezuickiej konkurencji. Z  licznych rednich szkó  jezuickich 
w  Koronie wychodzi y wi c g ównie rzesze szlachty, dla której 
szczytem wykszta cenia by a retoryka, czyli umiej tno  prze-
mawiania i  dowodzenia swych racji na sejmikach i  sejmach. Tyl-
ko na Litwie posiadali jezuici w asn  Akademi  Wile sk ; tam 
te  szkolnictwo jezuickie sta o na wy szym poziomie ni  w  Ko-
ronie. Dostarcza a te  Litwie biskupów, kanoników i  urz dni-
ków pa stwowych.
 Dopóki w  XVI wieku uczyli w  polskich szko ach jezuickich 
mieszczanie i  obcokrajowcy posiadaj cy cz sto praktyk  na-
uczycielsk  sprzed wst pienia do zakonu, cz ste zmiany na-
uczycieli nie odbija y si  na poziomie szko y. Sytuacja pogorszy-
a si  w  XVII wieku, gdy posi ki z  zagranicy ju  nie nadchodzi y, 

a  w ród jezuitów polskich przewag  zdoby a szlachta. Naucza-
nie w  klasach ni szych, nawet w  klasach poetyki i  retoryki, uwa-
a a ona cz sto za z o konieczne, którego pozbywano si  z  ra-

do ci . Coraz cz ciej uwa ano, e  w  zakonie o  tak wielostronnej 
dzia alno ci nauczanie stanowi tylko jeden z  etapów formacji za-
konnej, by potem mo na by o z  po ytkiem wykonywa  inne za-
j cia zale nie od potrzeb zakonu. Brak za  konkurencji szkolnej 
hamowa  wprowadzanie wi kszych zmian.
 Ju  w  trzecim dziesi cioleciu XVII wieku szko y jezuickie 
zacz y prze ywa  znaczny kryzys. Objawi o si  to brakiem 
odpowiedniej kadry nauczycielskiej, zerwaniem kontaktów 

11 B. Nato ski, Jezuici a  Uniwersytet Krakowski w  XVI wieku, Kraków 2002.
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z  Zachodem i  uleganiem pogl dom sarmackim (szlacheckim), 
co prowadzi o do przewagi werbalizmu nad tre ci , do wzro-
stu manieryzmu, do lekcewa enia j zyków klasycznych, g ów-
nie greckiego, a  rozwijania wy szych studiów filozoficznych 
i  teologicznych jako bardziej praktycznych. Niemo no  otwar-
cia w  prowincji polskiej w asnej Akademii, a  tak e cz ste woj-
ny dezorganizowa y prac  szkoln . Ale w  pierwszej po owie 
XVII wieku szko y jezuickie w  Polsce mia y znaczny wp yw na 
kszta towanie si  szkolnictwa unickiego, a  nawet prawos awne-
go. Przyk adem jest Akademia Kijowsko-Mohyla ska, pierwsza 
wy sza uczelnia na ziemiach ruskich powo ana w  1632 roku 
przez Piotra Mohy , która sta a si  ku ni  kadr dla Ukrainy, Ro-
sji oraz innych ziem S owia szczyzny prawos awnej. Historycy 
kultury uwa aj  powszechnie, e  kultura zachodnia si ga a na 
wschód Europy tak daleko, jak si ga y wp ywy polskich szkó  
jezuickich 12.
 Od ko ca XVII wieku mo na obserwowa  próby prze amania 
kryzysu na terenie ca ej Rzeczypospolitej, ale wojna pó nocna 
stan a temu na przeszkodzie. Nauczanie j zyka francuskiego 
i  niemieckiego wprowadzono w  Sandomierzu dopiero w  1709 
roku, w  Gda sku w  1719 roku, a w  Stanis awowie w  1728 roku. 
W  1715 roku wydano te  praktyczny podr cznik wychowania, 
w  którym autor Stefan Sczaniecki podkre la  godno  ucznia 
i  odpowiedzialno  nauczyciela, a  wi c my li, które pojawi y 
si  pó niej w  Powinno ciach nauczyciela Grzegorza Piramowi-
cza. W  1728 roku otwarto dwuletnie studium matematyczne 
dla przysz ych profesorów w  Krasnymstawie, a w  1743 roku 
we Lwowie. Przemiany w  szkolnictwie jezuickim w  Polsce na-
st powa y wi c powoli, ale systematycznie i  planowo. Najpierw 
kszta cono now  kadr  profesorów, nast pnie przygotowywa-
no potrzebne podr czniki, zabiegano o  podstawy materialne, 
w  ko cu poprzez popisy z  udzia em magnatów, a  nawet króla, 
wp ywano na opini  publiczn . Od lat pi dziesi tych przygoto-
wywano profesorów dla przedmiotów cis ych w  uczelniach za-
chodnich: w  Pradze, Pary u, Wiedniu, Rzymie itd.  Wykszta ceni 

12 L. Grzebie , Wk ad jezuitów do ycia religijnego i  kultury na Kresach Wschod-
nich, 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 o rodki naukowe 
w  Wilnie, Poznaniu i  Lwowie – – obserwatoria astronomiczne, ga-
binety fizyczne, specjalistyczne biblioteki.
 W chwili kasaty zakonu w  1773 roku szkolnictwo jezuickie 
w  Polsce znajdowa o si  ju  w  pe nym rozkwicie. Po utworze-
niu Komisji Edukacji Narodowej jezuici w czyli si  w  jej dzia-
alno . Oko o 450 nauczycieli i  wychowawców odda o Komisji 

swoje zdolno ci i  si y. Jezuici brali te  czynny udzia  w  pracach 
Towarzystwa do Ksi g Elementarnych, a  jego czo owym ideolo-
giem zosta  Grzegorz Piramowicz. Po rozbiorach Polski dzia ali 
jezuici nadal na Bia orusi pod panowaniem carycy Katarzyny 
II. Posiadali szko y rednie oraz od 1812 roku w asn  Akademi  
w  Po ocku. Starali si  o  utrzymanie wysokiego poziomu tych 
szkó , uwa ali go bowiem za warunek swobodnego istnienia za-
konu w  Rosji. Program szkolny dostosowywali wi c do wymo-
gów rz dowych, preferuj c nauki cis e: astronomi , architektu-
r , matematyk  i  fizyk  oraz j zyki nowo ytne. Na dania cara 
wprowadzili te  nauczanie j zyka rosyjskiego.
 Po wznowieniu w  1820 roku dzia alno ci zakonu na terenie 
Galicji, w  1821 roku otwarto w  Tarnopolu gimnazjum, a  pó niej 
równie  konwikt szlachecki z  w asnym programem szkolnym, 
w  1841 roku konwikt we Lwowie na 50 konwiktorów, wzoro-
wany na wiede skim Theresianum. W  Galicji jednak dopiero 
w  1836 roku uzyskano zgod  na prowadzenie szkó  w  Tarno-
polu wed ug zasad Ratio studiorum. W  1886 roku przeniesiono 
konwikt i  gimnazjum z  Tarnopola do Chyrowa, gdzie Henryk 
Jackowski wzniós  konwikt na 400 uczniów, gimnazjum i  kole-
gium. Dzia a y one do 1939 roku 13. W  1922 roku otwarto w  Wil-
nie „Gimnazjum w. Kazimierza”, a w  1937 roku gimnazjum je-
zuickie w  Gdyni-Or owie.
 Po zako czeniu drugiej wojny wiatowej jezuici starali si  
wznowi  dzia alno  dydaktyczn , lecz wkrótce nast pi  czter-
dziestoletni okres rz dów komunistycznych, kiedy jezuici nie 
mogli nawet marzy  o  prowadzeniu szkó . Dopiero w  1989 roku 
prawa pa stwowe uzyska y posiadaj ce dot d prawa papieskie 

13 Ksi ga jubileuszowa Zak adu Naukowo-Wychowawczego OO. Jezuitów w  B ko-
wicach pod Chyrowem, Kraków 1936; J. Niemiec, Zak ad Naukowo-Wychowawczy 
Ojców Jezuitów w  Chyrowie 1886-1939, Rzeszów-Kraków 1998.
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wy sze uczelnie jezuickie: Wydzia  Teologiczny Bobolanum 
w  Warszawie i  Wydzia  Filozoficzny w  Krakowie (obecnie WSFP 
„Ignatianum”). Po d ugiej te  przerwie wznowiono w  1994 roku 
gimnazjum w  Gdyni. Pó niej do czy o gimnazjum w  Nowym 
S czu.
 W przesz o ci jezuici zatrudniali nauczycieli wieckich nie-
zwykle rzadko, g ównie do nauczania piewu oraz w  szko ach 
parafialnych przy swoich ko cio ach, z  którymi zwi zane by y 
parafie. Sami jezuici dawniej w  szko ach parafialnych nie na-
uczali, czynili to najmowani przez nich wieccy baka arze. Do-
piero od XIX wieku zatrudnianie nauczycieli wieckich w  szko-
ach jezuickich sta o si  powszechn  praktyk .

4. Pijarzy
 W po owie XVII wieku obok jezuitów pojawi  si  na ziemiach 
polskich drugi zakon nauczaj cy – – pijarzy. w. Józef Kalasanty 
stworzy  w  1597 roku bezp atn  szko  elementarn  na Zatybrzu 
w  Rzymie, dost pn  nawet dla najbiedniejszych dzieci. Nast p-
nie w  1617 roku za o y  na wzór jezuitów w asne Zgromadze-
nie Szkó  Pobo nych, podniesione w  1621 roku do rangi zakonu, 
którego g ównym celem by o kszta cenie nauczycieli dla nowo 
zak adanych szkó . Obok szkó  elementarnych pijarzy otworzy-
li w  Rzymie w  1630 roku ekskluzywne Collegium Nazarenum na 
poziomie elementarnym i  rednim, ale przeznaczone g ównie 
dla bardziej zamo nej i  uzdolnionej m odzie y. Do pocz tku 
lat 30. XVIII wieku zajmowali si  pijarzy z  pewnymi wyj tkami 
szkolnictwem pocz tkowym. Na terenie Rzeczypospolitej Oboj-
ga Narodów otwierali równie  swoje gimnazja i  stali si  g ówn  
konkurencj  jezuitów. Z  racji powstaj cej konkurencji na polu 
szkolnictwa redniego wyra nie o ywi o si  ca e polskie szkol-
nictwo. Szlachta polska mog a ju  dowoli wybiera  szko y dla 
swoich dzieci, st d jedne szko y szybko ros y w  liczb  uczniów, 
inne mniej konkurencyjne wyludnia y si , gdy tylko w  okolicy 
powsta o nowe gimnazjum konkurencyjnego zakonu. Takie ma-
sowe przep ywy uczniów ze szkó  jezuickich do pijarskich i  od-
wrotnie obserwujemy w  kilku o rodkach szkolnych w  Polsce, 
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gdzie w  pobli u oba zakony prowadzi y w asne gimnazja, a  do-
brym przyk adem tego stanu rzeczy by o przeniesienie przez 
ojca m odych synów Za uskich ze szkó  jezuickich do pijarskich, 
gdy tylko jeden z  nich zamy la  przej  ze szkó  publicznych do 
zakonu jezuitów.
 Zdrowa rywalizacja jezuitów i  pijarów na polu szkolnictwa 
mog a przynie  wiele korzy ci poprzez podnoszenie poziomu 
szkó  obu zakonów. Jezuici posiadali przykre do wiadczenia 
sporów o  prawa do szkó  z  Akademi  Krakowsk , ale w  spo-
rach z  pijarami zastosowali w a nie jej metody. Zamiast zdrowej 
rywalizacji woleli si  zmusza  przeciwnika do milczenia. Tak 
by o w  XVII wieku w  sprawie szkó  w  Warszawie i  Piotrkowie, 
a w  XVIII wieku w  Wilnie i  Lwowie. Jezuici, którzy domagali si  
pob a liwo ci ze strony pijarów w  Piotrkowie, nie mieli jej dla 
nich w  Wilnie, a  jeszcze gorzej by o we Lwowie, mimo e  w a-
dze rzymskie obu zakonów z  naciskiem nawo ywa y do wza-
jemnej zgody. Toczono w  obu tych przypadkach d ugie i  wynisz-
czaj ce procesy, cho  adna ze stron nie mog a liczy  na pe ne 
zwyci stwo 14.
 G ówne ró nice i  spory mi dzy jezuitami i  pijarami nie ty-
czy y zasad wychowania, bo te oparte by y na zasadach chrze -
cija skich, ale wy cznie nauczania. Pijarzy przej li od jezui-
tów zarówno Sodalicje Maria skie, bursy muzyczne, jak i  teatr 
szkolny. Przedmiotami sporu by a g ównie retoryka i  barokowa 
wymowa. Zreszt  polemika o  nowy styl w  wymowie toczy a si  
zarówno mi dzy samymi jezuitami, jak i  mi dzy jezuitami i  pija-
rami. Celem ataku pijarów sta a si  g ównie gramatyka aci ska, 
zwana Alwarem, u ywana od XVI wieku w  szko ach jezuickich. 
Nowa gramatyka stworzona przez pijarów by a w  rzeczywisto-
ci bardzo wielkim skrótem Alwara ze zmienionymi przyk a-

dami i  opuszczeniem tradycyjnych wierszy. Mia a wi c zalet , 
by a krótsza, wskutek czego bardziej nadawa a si  ni  Alwar do 
klas najni szych, ale je li mia a wystarczy  na wszystkie stop-
nie szko y redniej, to w  szkole o  charakterze humanistycznym, 
szkole aci skiej, równie  pijarskiej, by a pewnym cofni ciem 

14 S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie szkó  jezuickich, dz. cyt., s.  56.
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si , prowadzi a bowiem w  XVIII wieku do powolnego upadku 
znajomo ci aciny.
 Wzajemna rywalizacja mi dzy jezuitami i  pijarami dotyczy-
a te  kolegiów szlacheckich. Za o enie przez pijarów Collegium 

Nobilium nie wywo a o pocz tkowo wyra niej reakcji ze strony 
jezuitów, uwa ali oni bowiem, e  wi kszy po ytek przyniesie 
zreformowane nauczanie w  kilkudziesi ciu szko ach ca ej Polski, 
jakie posiadali, ni  otwarcie dwóch lub trzech zak adów wzoro-
wych dla wybranej garstki m odzie y, tym bardziej, e  zgodnie 
ze swoim duchem i  przepisami nigdy nie byli wielkimi zwolen-
nikami wychowania zamkni tego, internatowego. Gdy jednak 
najbardziej wp ywowa warstwa spo eczna, g ównie magnateria, 
w  pe ni popar a otwarcie przez ks. Stanis awa Konarskiego Colle-
gium Nobilium i  zacz a oddawa  mu swoich synów na wycho-
wanie, jezuici przyst pili do kontrakcji. W  pi tym dziesi cioleciu 
XVIII wieku zamienili kilka dotychczasowych burs na konwikty 
szlacheckie o  skromnych jeszcze rozmiarach. Wszystkie kolegia 
szlacheckie prowadzone przez jezuitów, z  wyj tkiem warszaw-
skiego, by y najpierw tylko konwiktami, a  pó niej dopiero za-
mieniano je na typowe kolegia szlacheckie.
 Bezowocno  i  niestosowno  dalszej walki szkolnej mi dzy 
dwoma zakonami, a  zarazem poj cie prawdziwej, twórczej ry-
walizacji przedstawi  jezuitom polskim genera  zakonu Ignacy 
Visconti (1752). Wychodz c z  faktu istnienia w  przesz o ci mo-
nopolu szkó  jezuickich, wobec braku szkó  innych, który zmu-
sza  po prostu rodziców do oddawania synów do szkó  tego 
zakonu, przedstawi  zmian  po o enia przez powstanie szcze-
gólnie w  XVIII wieku szkó  nowych, nie jezuickich, dzi ki cze-
mu rodzice otrzymali ju  mo no  porównania i  wyboru szkó . 
Jako wniosek z  tych faktów wysnuwa  konieczno  utrzymania 
wysokiego poziomu szkó  jezuickich, b d cego najlepszym spo-
sobem konkurencji:

Nale y si  wystrzega  czczych i  zawi  budz cych sporów, które 
tylko szkod  przynosz , a  zato walczy  wielko ci  pracy i  wysi -
ku... Nale y si  stara , by nasi nauczyciele byli nie tylko dobry-
mi, ale najlepszymi, lepszymi od innych. Gdy o  tym b dziemy 
wszyscy g 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  ju  obawia , eby ucznio-
wie przechodzili do innych nauczycieli 15.

Wed ug opinii króla Stanis awa Augusta Poniatowskiego, opinii 
do  jednostronnej i  niew tpliwie krzywdz cej pijarów, po wy-
st pieniu ks. Konarskiego jezuici ockn li si

i naraz wprowadzili kardynalne zmiany w  metodzie nauczania. 
Pi kna acina, historia, geografia, matematyka, wytworne kra-
somówstwo polskie, zaj y w  szko ach miejsce ró nych miesz-
nych wyk adów, które przedtem s u y y do obrzydzenia wycho-
wa com nauki na ca e ycie. Nie min y dwa lata, gdy szko y 
jezuickie znacznie wyprzedzi y szko y pijarów, gdy  ci ostatni 
mieli wci  jednego tylko Konarskiego, za  jezuici w  zaciszu 
swoich klasztorów przechowywali wielu ludzi uczonych, którzy 
studiuj c w  spokoju, kszta cili swoje umys y i  talenty wy ej ni  
sta  sam Konarski. Zarówno Konarski, jak i  jego wspó bracia, nie 
pozbyli si  nigdy pewnego ubóstwa my li oraz p asko ci wy-
ra e , stylu i  obyczajów, która cechowa a ich osoby i  pisma tak 
wybitnie, e  po niej atwo ich by o rozpozna 16.

 Z innych zakonów na terenie Europy w  dziedzinie szkolni-
ctwa pracowali oratorianie, którzy organizowali swoje szko y 
w  Italii, Hiszpanii, Portugalii i  ich koloniach, a  po 1611 roku 
tak e we Francji. Rywalizowali oni skutecznie z  jezuitami, bo 
ich program by  bardziej narodowy i  praktyczny, nie przyk a-
dali np.  zbyt wielkiej wagi dla nauczania aciny, dbali natomiast 
o  j zyk francuski i  kultur  francusk . Obok dawnych zakonów 
benedyktynów i  dominikanów, którzy szkolnictwa publiczne-
go w  zasadzie nie prowadzili, pozostali jeszcze teatyni, za o-

eni w  1524 roku, pracuj cy g ównie w  Italii, ale posiadaj cy 
tak e swoj  szko  o  wysokim poziomie kszta cenia w  Polsce. 
Natomiast misjonarze lazary ci, za o eni w  1625 roku, którzy 
rozwin li swoj  dzia alno  g ównie we Francji, oraz ksi a ko-
muni ci, za o eni w  1640 roku, którzy posiadali swoje placówki 
g ównie na W grzech, zajmowali si  w  Polsce przede wszystkim 
prowadzeniem seminariów duchownych i  kszta ceniem kleru 

15 Tam e.
16 Memoires du roi Stanislas Auguste Poniatowski, t.  2, Leningrad 1924, 

s.  206-210; S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie szkó  jezuickich, dz. cyt., s.  471-472.
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diecezjalnego. Na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
rywalizacja na polu szkolnictwa redniego ogranicza a si  pra-
wie wy cznie do sporów mi dzy jezuitami i  pijarami, a w  za-
kresie szkolnictwa wy szego – mi dzy jezuitami a  Akademi  
Krakowsk .

8. Zakony e skie
 W Ko ciele katolickim XVI wieku wyst pi y dwie bardzo 
wyra nie przeciwstawne tendencje w  pojmowaniu miejsca i  roli 

e skich wspólnot zakonnych w  Ko ciele i  spo ecze stwie. Jed-
na zdecydowanie nowatorska, cho  nawi zywa a do tradycji 
ko ca wieków rednich, prowadzi a do zaanga owania tych e 
wspólnot w  czynny apostolat i  s u b  charytatywn  w  spo e-
cze stwie. Druga tendencja uto samia a ycie zakonne kobiet 
z  jak najdalej id cym oddzieleniem ich od wiata klauzur . Na 
zwyci stwo tej drugiej koncepcji w  XVI wieku z o y o si  wiele 
czynników, poczynaj c od bardzo rozpowszechnionego w  spo-
ecze stwie chrze cija skim mniemania, e  kobiecie potrzebny 

jest b d  m , b d  klasztor, nie przystoi jej natomiast prowa-
dzenie jakiejkolwiek dzia alno ci zewn trznej, zw aszcza o  cha-
rakterze apostolskim. Nic wi c dziwnego, e  po Soborze Tryden-
ckim jedyn  drog , jak  kroczy  mog y niewiasty, chc c odda  
si  Bogu w  yciu zakonnym, by  przede wszystkim tradycyjny 
model zakonów kontemplacyjnych ze lubami uroczystymi i  ci-
s  klauzur . Tak by o w  ca ym wiecie katolickim i  tak mia o 
by  w  Polsce. Sobór Trydencki, chc c przeprowadzi  gruntow-
n  reform  klasztorów, jeszcze bardziej zacie ni  ycie niewiast 
do murów klasztornych. Decyzja Soboru zmierza a g ównie do 
przywrócenia pierwotnej karno ci, g ównie poprzez zacie nie-
nie klauzury oraz przywrócenie gorliwo ci niektórym, rozlu -
nionym w  okresie reformacji zakonom mniszym. Po Soborze 
wi c wszystkie nieformalne grupy kobiece zobowi zane zosta-
y do poddania si  klauzurze i  przyj cia lubów uroczystych 

b d  te  powrócenia do ycia wieckiego lub wstrzymania si  
z  rekrutacj  nowych cz onków. Taki los spotka  nowo za o ony 
przez w.  Franciszka Salezego (zm. 1622) zakon Nawiedzenia 
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Naj wi tszej Maryi Panny, zwany wizytkami. Wed ug koncepcji 
za o yciela siostry mia y zajmowa  si  chorymi i  ubogimi, lecz 
w  1618 roku, wbrew jego woli, zosta y zatwierdzone jako za-
kon kontemplacyjny o  cis ej klauzurze i  tak pozosta o do dzi . 
Zamkni cia w  klauzurze unikn y dopiero siostry mi osierdzia 
(szarytki), za o one przez w. Wincentego à  Paulo (zm. 1660) 
w  1633 roku w  formie bractwa. Jako stowarzyszenie uzyska y 
zatwierdzenie papieskie dopiero w  1668 roku. Obok tradycyj-
nych zakonów i  nowszych zgromadze  e skich klauzurowych 
rodzi  si  wi c, cho  nie bez problemów i  k opotów, nowy typ 
zgromadze  e skich po wi caj cych si  szeroko rozumiane-
mu apostolstwu i  wychowaniu dziewcz t. Na terenach Polski 
jezuici mieli w  XVI i  XVII wieku znacz cy wp yw na powstanie 
dwóch e skich zgromadze  zakonnych, które po wi ci y si  
wychowaniu i  nauczaniu dziewcz t. By y to siostry katarzynki 
i  prezentki.
 Zgromadzenie katarzynek powo a a do ycia Regina Prot-
man, inspirowana aktywno ci  dydaktyczno-edukacyjn  pierw-
szych jezuitów braniewskich, pod opiek  których uczyli si  
i  dzia ali w  Sodalicji cz onkowie jej rodziny. Ju  w  XVI wieku 
roztoczy a przede wszystkim opiek  nad chorymi, a  nast pnie 
nad dzie mi i  m odzie  e sk , co uwie czy a za o eniem dla 
niej szko y w  za o onym przez siebie konwencie braniewskim. 
Intencj  wpajania mi o ci i  boja ni Bo ej w  m ode serca czy a 
z  udost pnianiem nauki czytania i  pisania, niezb dnej równie  
w  rozwoju ycia chrze cija skiego. Regina dokona a prze omu 
w  dotychczasowym systemie strukturalnym zakonów e skich. 
Stworzy a wspólnot  niewiast o  nieznanym dot d profilu kon-
templacyjno-apostolskim, ukierunkowanym na potrzeby ów-
czesnego wiata. W  odró nieniu od innych zakonów nie pod-
da a si  adnej z  uznanych przez Ko ció  wielkich regu , lecz 
stworzy a w asne normy prawne (regu ), co na ladowa  b d  
odt d inne nowo powstaj ce zgromadzenia zakonne. Praktyk  
sk adania lubów uroczystych, zobowi zuj cych mniszki do ci-
s ej klauzury i  modlitwy brewiarzowej w  chórze, zast pi a wpro-
wadzeniem klauzury zwyk ej (biskupiej) i  sk adaniem profesji 
lubów prostych. Zerwa a z  praktyk  podzia u sióstr na chóry. 

W  miejsce modlitwy brewiarzowej wprowadzi a obowi zek 
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odmawiania koronki oraz godzin dnia o  Naj wi tszej Maryi 
Pannie lub Trójcy wi tej. Wprowadzi a tak e nowy, central-
nie kierowany system w adzy zakonnej, koordynuj cej aktyw-
no  charytatywno-dobroczynn  i  apostolsk  zgromadzenia. 
Regina, uznaj c wag  modlitwy, ycia wewn trznego, praktyk 
pokutnych i  norm ascezy, odrzuca a odosobnienie, samotno  
i  obowi zek ustawicznego milczenia jako elementy dystansu-
j ce pos annictwo zakonnicy wobec wiata. Widzimy w  tym 
wiele podobie stw z  miejscow  Sodalicj  uczniowsk , w  której 
panicze, synowie szlachty i  magnaterii dawali miastu przyk ad 
pobo no ci, nauczania dzieci i  piel gnowania chorych w  szpita-
lach. W  stosunkowo krótkim czasie, bo ju  w  1602 roku aprobaty 
regu y dokona a Stolica Apostolska, co w  ówczesnej rzeczywi-
sto ci prawnej nale a o do wyj tków. Ale by o to zgromadzenie 
o  charakterze regionalnym, nie rzucaj cym si  wówczas w  oczy 
dostojnikom ko cielnym w  Rzymie. By o jednak, w  poj ciu przy-
sz ych pokole , uznaniem istnienia w  Ko ciele nowego typu za-
konów e skich o  charakterze kontemplacyjno-apostolskim 17.
 Drugim zgromadzeniem o  celach wychowawczych, a  formo-
wanym na wzorach jezuickich, by o pó niejsze zgromadzenie 
sióstr prezentek. Podstawowym celem, jaki nakre li a sobie Zo-
fia Czeska przy zak adaniu tego zgromadzenia, by a praca wy-
chowawcza dziewcz t. Chcia a, jak powiada Historia Domowa In-
stytutu, „osobliwy obmy le  sposób edukacji panienek, nad ten, 
który si  do tej pory po inszych klasztorach praktykowa ”. Rów-
nie  w  tym przypadku wa ne by y przyk ady jezuickich kon-
wiktów i  Sodalicji Maria skich, pojawiaj ce si  w  pierwszych za-
pisach dotycz cych tej instytucji. Czytamy tam: „ ycie w  Domu 
tym ma by  urz dzone na kszta t konwiktów porz dnych” 18. 
I  druga uwaga. Dla zrozumienia okoliczno ci powstania takiego 
a  nie innego charakteru Instytutu mia a wielkie znaczenie dzia-
alno  jezuickiego o rodka braniewskiego. W ród Sodalisów 

braniewskich zaanga owanych w  powstanie zgromadzenia pre-
zentek znajdujemy biskupa Marcina Szyszkowskiego, biskupa 

17 B.G. liwi ska, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Zgromadzenia Sióstr wi tej 
Katarzyny, Dziewicy i  M czennicy (1571-1772), Olsztyn 1996, s.  17-84.

18 J. Bar, Najstarsze dokumenty Zgromadzenia Panien Prezentek, „Nasza Prze-
sz o ” 1958, nr  7, s.  281.
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Piotra Gembickiego, ks. Erazma Kretkowskiego oraz jezuitów: 
Jana Wielewickiego, Przemys awa Rudnickiego i  kilku innych. 
Z  Braniewem wi e si  te  historia sióstr katarzynek Reginy 
Protman, które chronologicznie wyprzedzi y powstanie Insty-
tutu Zofii Czeskiej. Podobie stwo do szkó  i  konwiktów jezui-
ckich jest w  tym zakresie oczywiste: zabezpieczenie w  fundacj  
zapewniaj c  samowystarczalno , kuchnia, refektarz, szatnia, 
wspólna sala, portiernia, infirmeria, sala szkolna, od 1631 roku 
dom z  ogrodem na B oniu (forma jezuickiej willi na wypoczy-
nek). Dopiero w  oparciu o  baz  materialn  mo na by o pomy le  
o  wewn trznej strukturze Instytutu, jego zadaniach i  rodkach 
do nich prowadz cych. I  na tym etapie wzory zaczerpni to ze 
sprawdzonych ju  instytucji jezuickich. Zadania wychowawcze 
swojego zak adu okre li a Zofia Czeska ju  w  momencie tworze-
nia fundacji, a  wi c w  chwili zapisu kamienic:

A eby te panny w  boja ni Bo ej i  porz dku y y, Patres Societa-
tis Iesu, wed ug tego, jako im Pan Bóg do serca poda, porz dek 
zabaw i  wiczenia duchownego i  post pków opisa  im maj , we-
d ug którego panowie prowizorowie przez bia og owy uczciwe, 
one rz dzi  i  sprawowa  b d .

 Dopiero w  XIX wieku na ziemiach polskich, szczególnie w  Ga-
licji, dosz o do powstania wielu e skich zgromadze  zakon-
nych, które za podstawowy swój cel uzna y wychowanie, a  nie-
kiedy równie  kszta cenie dziewcz t. Wszystkie one opiera y si  
na zasadach wcze niejszych zgromadze  e skich i  m skich, 
w  tym jezuitów, uzupe niaj c je w asn  specyfik , w asnym cha-
ryzmatem. Tak np.  s u ebniczki NMP zaj y si  dziewcz tami 
wiejskimi.

9. Salezjanie i  michalici
 Na koniec warto zwróci  jeszcze uwag  na dwa nowsze zgro-
madzenia m skie, które w  Polsce odegra y na polu szkolnictwa 
szczególn  rol . Mowa o  zgromadzeniu salezjanów oraz o  wywo-
dz cym si  z  tego samego pnia zgromadzenia michalitów. Za o y-
ciel salezjanów w. Jan Bosko (1815-1888) wypracowa  oryginalny 
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system wychowania tzw. prewencyjnego. Fundamentami tego 
systemu by y rozum, religia i  mi o . Rozumno  odnosi a si  nie 
tylko do edukacji, ale tak e krytycznego os du w asnego ycia 
i  odnalezienia harmonii mi dzy czynem i  my l  wychowanka. 
Religijno  by a nie tylko zasadnicz  motywacj , lecz tak e celem 
wychowania (ukszta towanie dojrza ego chrze cijanina). Nato-
miast mi o  stanowi a syntez  rozumu i  religii; oznacza a posza-
nowanie osoby wychowanka („wychowanie jest spraw  serca”), 
poznanie, rozumienie, yczliwo  oraz dostrzeganie jego potrzeb. 
Z  normy mi o ci wychowawczej wynika a sta a wspó praca wy-
chowawcy z  wychowankiem, czyli sta a asystencja, która stanowi-
a istot  wychowawczego systemu prewencyjnego. Ta asystencja 

wychowawcy przez rozmowy indywidualne i  kierownictwo du-
chowe mia a zapobiega  z u b d  je eliminowa  po ewentualnym 
jego pope nieniu. Pe ni a wi c funkcje zapobiegawcze. Asystencja 
dope nia a zasad  mi o ci bez stosowania przymusu, nadzoru, 
kontroli czy kar. Wychowawca mia  obowi zek wychowywania 
w  atmosferze mi o ci wobec wychowanka, a  tak e posiadania 
takich zalet, jak zaufanie do m odzie y, tolerancja, takt pedago-
giczny, autorytet i  religijno . Wychowawca winien by : „ojcem 
i  nauczycielem m odzie y”. Swój system pedagogiczny w. Jana 
Bosko czerpa  z  dzia alno ci o wiatowej w. Karola Boromeu-
sza, zasad  dobroci i  cierpliwo ci w  pracy wychowawczej z  nauk 
w.  Franciszka Salezego, a  trosk  o  m odzie  z  postawy w. Fi-

lipa Nereusza. Nie bez znaczenia by a nauka innego za o yciela 
zakonu tego samego okresu, w. Ignacego Loyoli. Zarysowane 
tu ogólnie szkolnictwo salezja skie, poszukuj c nowych metod 
wychowawczych, wszystkie te ubogacone elementy szkolnictwa 
jezuickiego zastosowa o we w asnych o rodkach. Jan Bosko reali-
zowa  swoje cele w  zak adanych przez siebie oratoriach, szko ach 
niedzielnych, dziennych, wieczorowych, laboratoriach przyucza-
j cych do ró nych zawodów, kolegiach, konwiktach, o rodkach 
misyjnych, hospicjach. Jego pedagogiczne dzie o jest udoskona-
lane i wci  kontynuowane przez salezjanów w  postaci salezja -
skiej metody wychowawczej 19.

19 Historia wychowania, t.  2: J. Draus, R. Terlecki, Wiek XIX i  XX, Kraków 2005, 
s.  63-64.
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 Pedagogika ignacja ska wyros a na do wiadczeniach oso-
bistych za o yciela zakonu jezuitów w. Ignacego Loyoli, ale 
uwzgl dnia a ca y dorobek redniowiecza i  renesansu. Tworz c 
katolickie szkolnictwo rednie, w. Ignacy umiej tnie po czy  
katolickie wychowanie z  nauczaniem w  duchu klasycznym. 
Wprowadzaj c do szkolnictwa nowe rodki, jak popisy uczniów, 
orkiestry muzyczne czy teatr szkolny, ubogaca  szko  w  ele-
menty estetyczne, a  popieraj c kongregacje szkolne, ubogaca  
j  w  elementy religijne i  spo eczne. To wykraczanie poza sale 
szkolne zosta o przyj te i  zastosowane w  szko ach innych zgro-
madze  zakonnych, w  tym pijarów, odró niaj c je wyra nie od 
istniej cych w  Polsce kolonii Akademii Krakowskiej. W  ko cu 
zgromadzenia e skie, przyst puj c w  XVII wieku do organizo-
wania wychowania dziewcz t, czerpa y wzorce z  istniej cych ju  
szkó  katolickich, w  tym z  organizacji sodalicyjnych i  je zuickich. 
Elementy pedagogiki ignacja skiej by y wi c ci gle ubogacane 
i  doskonalone.
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PEDAGOGIA JEZUSA JAKO MODEL 

DLA PEDAGOGII  W.  IGNACEGO

 Znamiennym rysem rzeczywisto ci jest prawda, e  wszyst-
ko, co yje pod firmamentem nieba, ma swoje ród o istnienia. 
Okre la ono pocz tek, wype nia tre ci  codzienno  egzystencji, 
kszta tuje wewn trzne struktury i  nadaje sens trwania na ziemi. 
W  takim horyzoncie rozumowania poznaje si  równie  dzieje 
cz owieka: jego czyny, post powanie, pasje, wytwory, sposób 
my lenia, hierarchi  warto ci czy wyznawany wiatopogl d. 
Ka dy ma swoje w asne ród o, które wzywa do poznania go, 
umi owania i  prze ywania ycia w  wietle jego blasku.
 Ignacy Loyola – – za o yciel Towarzystwa Jezusowego – – nale-
y do tych postaci, które dla rozwoju w asnego cz owiecze stwa 

zdecydowa y si  na wybór nieprzemijaj cego ród a, czyli na 
poznawanie Jezusa z  Nazaretu i  chodzenie Jego ladami. Szcze-
gólnym wyró nikiem takiej decyzji realizowanej przez Ignacego 
po nawróceniu by o na ladowanie Mistrza w  Jego sposobie to-
warzyszenia cz owiekowi. O spotkaniach Jezusa z  lud mi opo-
wiadaj  Ewangelie. Pedagogia Jezusa tak bardzo przenikn a y-
cie i  dzia alno  Ignacego, e  sta a si  dla niego modelem w  jego 
sposobie prowadzenia ludzi do Boga. 
 Celem tego opracowania nie jest ani spisanie kolejnej biografii 
w. 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 wi tego w  kluczu jego mi-
o ci do Boga i  ludzi. Fascynacja t  mi o ci , wyra aj ca si  w  pe-

dagogicznej postawie Jezusa okre lanej jako b y c i e  d l a  d r u -
g i e g o, sta a si  dla Ignacego nieustannie bij cym ród em w  jego 
relacjach z  innymi. Chc c zrealizowa  tak sformu owany cel, nale-
y rozpocz  od przemy le  teoretycznych, które b d  stanowi  

pewien fundament dla ca o ci rozwa a . W  pierwszej kolejno ci 
przedstawimy znaczenie poj cia pedagogia i  model wychowania, 
potem uka emy Ewangelie jako podstawowe wiadectwo pedago-
gii Jezusa Chrystusa, nast pnie w  wybranych wydarzeniach z  ycia 
w. Ignacego wska emy na charakterystyczne momenty, w  których 

wyra nie wida  zauroczenie si  osob  Jezusa i  zgod  na Jego pro-
wadzenie. W  kulminacyjnej fazie artyku u poka emy przenikanie 
Jezusowej pedagogii do wychowawczej dzia alno ci Ignacego. 
 Podstawowym terminem wyznaczaj cym przewodni  lini  
tego opracowania jest pedagogia. W  polskiej literaturze pedago-
gicznej funkcjonuj  jednak dwa poj cia: pedagogika i  pedagogia. 
Aby unikn  nie cis o ci terminologicznych odnosz cych si  do 
przedmiotu naszych rozwa a , wyja nimy trzy kwestie: wspólny 
ród os ów obu terminów, zdefiniujemy poj cie pedagogia oraz 

poka emy relacj , w  jakiej poj cia te znajduj  si  wzgl dem siebie.
 Poj cia pedagogia i pedagogika posiadaj  wspólny ród os ów.

Nazwa pedagogika lub pedagogia pochodzi z  j zyka greckiego 
i  oznacza czynno  wychowywania dzieci (gr.  pais – – ch opiec, 
dziecko; ago – – prowadz ). Etymologia ta jest wa na, poniewa  
wskazuje, i  pierwotnie pedagogika nie mia a charakteru  nauki 1.

 Literatura pedagogiczna marginalnie zajmuje si  definiowa-
niem poj cia pedagogia. Warto podkre li , e  do XIX wieku na 
oznaczenie wychowania dzieci nie pos ugiwano si  okre leniem 
pedagogika, ale wy cznie terminem pedagogia 2. S. Kunowski 
definiuje pedagogi  jako

1 B. Suchodolski, Pedagogika, w: Encyklopedia pedagogiczna, red. W.  Pomyka-
o, 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 nada  niemiecki uczony Johann Friedrich Herbart, odry-
waj c j  w  ten sposób od filozofii.
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dzie o wychowywania, zespó  czynno ci i  umiej tno ci 
wychowawczych 3.

Jak twierdzi autor, terminem tym okre la si  pedagogi  domow , 
szkoln  czy pedagogi  Ko cio a. Dlatego pytaj c o  pedagogi , 
pytamy o  jej fundament, czyli o  obraz cz owieka w  jego pe nym 
znaczeniu 4. Spraw  wi c pedagogii staje si  w  praktyce pomoc 
wychowankom w  postaci towarzyszenia im na drodze rozwoju 
ich cz owiecze stwa. 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  s u enia pedagogii i  jej 
formowania 5.

 W zagadnienie relacji mi dzy pedagogi  a  pedagogik  wprowa-
dzaj  B. Milerski i  B. liwerski, którzy okre laj  pedagogik  jako 
„teoretyczn  i  naukow  refleksj  dotycz c  praktyki edukacyjnej”6. 
Podobne stanowisko zajmuje J.A. Be o, twierdz c, e  „pedagogia 
jest pedagogik  w  praktyce yciowej”7. W  takim samym kluczu ro-
zumowania okre la t  relacj  S. Kunowski, podkre laj c, e

pedagogika jest nauk , której przedmiot stanowi sprawa prak-
tycznej pedagogii wszelkiego rodzaju (sztuki i  techniki wycho-
wania) czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, m odzie y 
oraz oddzia ywania na rozwój ludzi doros ych 8.

Jak wynika z  przedstawionych definicji, pedagogia ci le wi e si  
z  praktyczn  dzia alno ci  wychowawcy, w  której nadrz dnym 
celem jest troska i  pomoc wychowankowi w  rozwoju jego osoby. 
Rol  s u ebn  dla tak rozumianej pedagogii odgrywa pedagogika.

3 S. Kunowski, Podstawy wspó czesnej pedagogiki, Warszawa 2001, s.  26.
4 Por. J. van der Vloet, Obraz cz owieka 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. liwerski, War-

szawa 2000, s.  144.
7 J.A. Be o, Pedagogika, przek . Z.  Zalewski, J.  lepowro ski, Warszawa 

1996, s.  8. 
8 S. Kunowski, Podstawy wspó czesnej pedagogiki, dz. cyt., s.  26-27.
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 Je li pedagogia ma prowadzi  do osi gni cia celów i  zada  
wychowawczych, nieodzownym jest wypracowanie mode-
lu wychowania. Sam termin model wywodzi si  od aci skie-
go s owa modulus – – miara, wzór. Etymologicznie wi c oznacza 
on miar  i  wzorzec do  realizacji czego  w  ró nych dziedzinach 
czy okre lonych dzia aniach 9. Istotnym dookre leniem s owa 
model jest przymiotnik adekwatny, tzn. „zgodny z  czym , taki, 
który dok adnie odpowiada czemu ” 10. W  wyniku w a ciwego 
rozumienia znacze  modelu i  adekwatno ci na u ytek nasze-
go opracowania skonstruujemy w asn  definicj  adekwatnego 
modelu pedagogii. Wydaje si , e  mo e ona brzmie  nast puj -
co: adekwatny model pedagogii to oryginalny, w  pe ni zgodny 
z  rzeczywisto ci , dok adnie odpowiadaj cy celom i  zadaniom 
wychowawczym wzorzec do na ladowania. Jednocze nie jest 
to  przemy lany i  odpowiedzialny sposób dzia ania wychowaw-
cy na rzecz wychowanka, który s u y procesowi wychowania 
w  toku wzajemnych interakcji. Istotn  cech  modelu wychowa-
nia jest mo liwo  przybli ania si  do niego, ale nie mo e by  
mowy o  jego kopiowaniu czy powielaniu. Tak wi c pedagogia 
w. Ignacego, o  któr  pytamy w  artykule, ma by  adekwatna do 

modelu pedagogii Jezusa z  Nazaretu. Dlatego nasze poszukiwa-
nia kierujemy w  stron  Ewangelii.

1.  Ewangelie jako podstawowe wiadectwo 
pedagogii Jezusa Chrystusa

 Cho  Ewangelie zawieraj  przede wszystkim sens teolo-
giczny, nie zmienia to faktu odkrycia w  nich bardziej bogatej 
i  wieloaspektowej rzeczywisto ci. W  takim horyzoncie my lenia 

9 Por. Model, w: Nowy s ownik pedagogiczny, red. W.  Oko , Warszawa 2001, 
s.  243; por. W.  Kryszewski, Model, w: Wielka Encyklopedia PWN, red. J. Wojnow-
ski, t.  17, Warszawa 2003, s.  552; por. Model, w: S ownik terminów i  poj  filozoficz-
nych, red. A. Podsiad, Warszawa 2000, k. 522. 

10 Adekwatny, w: Praktyczny s ownik wspó czesnej polszczyzny, red. H. Zgó -
kowa, Pozna  1999, s.  46; por. Adekwatny, w: S ownik wyrazów obcych i  zwrotów 
obcoj zycznych, red. W.  Kopali ski, Warszawa 2000, s.  19.
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mo liwe staje si  odczytanie ziemskiej misji Jezusa jako pedago-
gii – – sposobu prowadzenia ludzi – – bez naruszenia integralno ci 
i  g ównych za o e  Biblii. Zdaniem E. Wajszczaka Ewangelie to 
„dokument historyczny pewnej pedagogii” 11. Potwierdzeniem 
tych s ów jest wypowied  znajduj ca si  w  dokumencie kateche-
tycznym Dyrektorium Ogólne o  Katechizacji. Czytamy w  nim:

Na podstawie Jego s ów, znaków i  czynów w  ci gu krótkiego, 
ale intensywnego ycia uczniowie do wiadczyli w  sposób bez-
po redni podstawowych elementów pedagogii Jezusa, wskazu-
j c je potem w  Ewangeliach 12.

 Dzia alno  wychowawcza prowadzona przez osoby upowa -
nia do nadawania im tytu u pedagoga. Ewangeli ci bezpo red-
nio w  swoich pismach nie stosuj  wobec Jezusa tego okre lenia. 
Pojawia si  ono po raz pierwszy u  Klemensa Aleksandryjskiego, 
który w  tryptyku pt. Pedagog tak w a nie nazywa Chrystusa 13. 
L.  Rzodkiewicz, analizuj c pisma tego pisarza z  okresu patry-
stycznego, twierdzi, e  Klemens nie tylko nazywa Chrystusa pe-
dagogiem, ale okre la Go jako nauczyciela pedagogii. Dzieje si  
tak dlatego, e

pedagogia reprezentowana przez Chrystusa (...) jest wieczna, 
niezmienna, jedna i  ta sama oraz doskona a. Spoczywa ona na 
szlachetnej m dro ci pedagogicznej i  na doskona ej osobowo ci 
Pedagoga – – Chrystusa (...). Pedagogia Jezusa Chrystusa pasuje 
do wszystkich czasów, wszystkich ludów i  krajów 14.

 Pedagog prowadz cy dzia alno  wychowawcz  ma swo-
ich odbiorców, czyli wychowanków. Zdaniem K. Romaniuka 

11 E. Wajszczak, Funkcje wychowawcze Chrystusa w  Ewangeliach, „Collectanea 
Theologica” 1970, nr  40, s.  62.

12 Kongregacja ds. Duchowie stwa, Dyrektorium Ogólne o  Katechizacji, Po-
zna  1998, nr  140.

13 Nale y podkre li , e  Klemens Aleksandryjski przywi zywa  wag  
do  nazywania Chrystusa pedagogiem. Tylko w  pierwszej ksi dze tryptyku Pe-
dagog okre lenie to pojawia si  72 razy (Por. Clément d’Alexandrie, Le pédago-
gue, przek . 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: aposto owie i  uczniowie, rzesze 
ludzi oraz faryzeusze i  uczeni w  Pi mie 15. Taka klasyfikacja 
wskazuje na  zró nicowany sposób podej cia Chrystusa do po-
szczególnych osób, wyra aj cy si  w  sposobie mówienia, sta-
wiania pyta  czy stosowania porówna . 
 W pracach monograficznych przedstawiaj cych sylwetk  
s ynnego pedagoga istotnym wymogiem staje si  równie  okre-
lenie miejsca i  czasu wykonywania przez niego misji. O  takie 

kryterium pytamy tak e w  pedagogii Jezusa. Je li chodzi o  miej-
sca, wymienia si  ich kilkadziesi t. Ograniczymy si  jedynie do 
niektórych z  nich: wi tynia jerozolimska (por. Mt 26, 55); syna-
gogi ydowskie (por. Mt 12, 9); ulice (por. k  13, 26); miasta (por. 

k 7, 11); ód  (por. k 8, 22); jezioro (por Mk 2, 13); ogród (por. 
Mt 26, 36); góra (por. Mt 5, 1). Tak samo czas, jaki Jezus po wi ca 
na realizowanie swojej pedagogii, jest ró norodny: szabat (por. 
Mk l, 21); wi to Namiotów (por. J 7, 2); noc (por. J 3, 1); zmierzch 
(por. J 6, 16); z  nastaniem dnia ( k 4, 42).
 Jezus w  swojej pedagogii nie by  ograniczony adn  instytu-
cj  wychowawcz  (szko , kolegium, seminarium) ani czasem 
czy sta  grup  uczniów. Jak zaznacza J.P. Flores, „Jezus naucza  
pos uguj c si  raczej zdarzeniami” 16. Warto podkre li , e  peda-
gogia Mistrza z  Nazaretu by a uwarunkowana Jego stylem y-
cia. On by  w drownym Pedagogiem, cz owiekiem w  drodze, 
nauczaj cym ca ym swoim yciem. Dlatego gestów, s ów i  czy-
nów (czyli pedagogii) Jezusa nie mo na oddziela  od  Jego ycia 
i  Osoby. W  takim sensie ycie Chrystusa odczytuje si  jako nie-
ustanne dzia anie pedagogiczne, a  Jego samego okre la si  jako 
najwspanialszego Nauczyciela 17.
 Pedagogia Jezusa zapisana na kartach Ewangelii kierowana 
by a do pojedynczego cz owieka, bez wzgl du na jego pochodze-
nie, rodowisko, w  jakim y  czy przekonania religijne 18. Jezus, 

15 Por. K. Romaniuk, Jezus  –– katecheta, Marki 1999, s.  65-77.
16 J.P. Flores, Formacja uczniów, przek . M.  Bigiel, ód  1992, s.  16.
17 Por. Jan Pawe  II, Adhortacja Apostolska Catechesi Tradendae, w: Katecheza 

po Soborze Watyka skim II w  wietle dokumentów Ko cio a, red. W.  Kubik, cz. II, 
Warszawa 1985, s.  154.

18 Por. P. Mourlon Beernaert, Maria, Marta i  inne. Wizerunki kobiet w  Ewange-
lii, przek . M. Krzeptowska, Kraków 1997, s.  268.
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chodz c od jednej miejscowo ci do drugiej, rozmawia  z  lud mi, 
naucza  ich i  mieszka  tam, gdzie Mu ofiarowano go cin 19. Cz -
sto jako pierwszy wychodzi  do cz owieka, szuka  go, tworzy  
z  nim relacj , by go wys ucha , pocieszy , umocni  na drodze 
i  udzieli  wskazówek na ycie. Jezus spotyka  si  ze swoimi roz-
mówcami w  miejscu ich zamieszkania, co umo liwia o Mu bez-
po redni kontakt z  nimi i  poznawanie warunków ich codzien-
nego ycia (np.  spotkanie w  domu celnika Zacheusza – – k 19, 
1-10). Ale ewangeli ci opisuj  tak e wydarzenia, gdzie Jezus by  
poszukiwany przez ludzi. Warto przywo a  chocia by Uzdrowie-
nie tr dowatego: „A oto zbli y  si  tr dowaty, upad  przed Nim 
i  prosi  Go” (Mt 8, 1); czy opowiadanie Setnik z  Kafarnaum: „Sko-
ro setnik pos ysza  o  Jezusie, wys a  do Niego starszyzn  ydow-
sk  z  pro b , eby przyszed  i  uzdrowi  mu s ug ” ( k 7, 3).
 Chc c wzorowa  si  na pedagogii Jezusa i  wciela  j  w  swoj  
prac  wychowawcz , nale y zrobi  najpierw krok w  kierunku 
poznania osoby Mistrza z  Nazaretu. W  yciu w. Ignacego doko-
na o si  to w  kilku charakterystycznych wydarzeniach.

2. Ignacy Loyola w  szkole swojego Mistrza
 Pierwszym skojarzeniem, które nasuwa si  w  zwi zku ze 
szko , jest definiowanie jej jako instytucji kszta c cej i  wycho-
wuj cej dzieci i  m odzie . Wype nia ona swoj  misj  w  przekazie 
i  systematyzacji wiedzy podawanej uczniom, w  rozwijaniu zain-
teresowa  i  umiej tno ci wychowanków, uczeniu krytycznego 
my lenia 20. Nadrz dnym zadaniem szko y jest stworzenie wy-
chowankom optymalnych warunków umo liwiaj cych im roz-
wój w asnego cz owiecze stwa. Wydaje si , e  jest to mo liwe 
jedynie w  relacji wychowawca – – wychowanek. W  naszym opra-
cowaniu interesuje nas posta  w. Ignacego jako ucznia w  szkole 
Mistrza z  Nazaretu. Pytamy wi c o  takie wydarzenia z  jego y-
cia, w  których wyra nie wida , jak ten baskijski o nierz  pozwala 

19 Por. R. Guardini, Bóg daleki. Bóg bliski, Pozna  1991, s.  196.
20 Por. J. Szczepa ski, Szko a w  spo ecze stwie, w: Sztuka nauczania. Szko a, 

red. K. Konarzewski, Warszawa 1991, s.  57.
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prowadzi  si  Chrystusowi. Dlatego poznaje Jezusa 21, fascynu-
je si  Jego pedagogi  stosowan  wobec niego oraz troszczy si  
o  blisk  i  za y  z  Nim relacj .

Pocz tek duchowej drogi na zamku w  Loyoli

 Ignacy wychowywany by  w  wierze katolickiej, któr  w  tej 
cz ci Hiszpanii (prowincja Guipúzcoa) cechowa a wielka y-
wotno . Takim samym duchem odznacza  si  dom Loyolów 22. 
Ale Panu Bogu nie wystarcza a jedynie pobo no  Ignacego 
i  wype nianie praktyk religijnych. Chodzi o o  przemian  serca 
tego cz owieka, tak by by o gotowe do pozostawienia wszyst-
kiego na rzecz wy cznej s u by Królowi niebios. Za pocz tek 
swojej pedagogii wobec Ignacego wybra  Bóg czas jego rekonwa-
lescencji po przegranej bitwie pod Pampelun . Warto zwróci  tu 
uwag  na dwie sprawy. 
 W pierwszej kolejno ci chodzi o  moment, kiedy stan zdrowia 
Ignacego z  powodu roztrzaskanej od kuli nogi pogarsza  si . 
Lekarze nie dawali mu adnej nadziei na prze ycie, a  najbli -
sze otoczenie by o przygotowane na jego mier . Jednak plany 
Boga wobec tego nieugi tego rycerza by y inne: w  chwili naj-
wi kszego kryzysu choroby zosta  on uzdrowiony. W  Opowie ci 
pielgrzyma Ignacy wyznaje, e  powrót do zdrowia zawdzi cza 
asce od Pana za przyczyn  w. Piotra Aposto a, do którego mia  

szczególne nabo e stwo 23. W  obliczu mierci Bóg zatroszczy  si  
o  niego, nie pozwoli  mu umrze , gdy  w  Jego zamiarach wy-
chowawczych Ignacy mia  dokona  w  yciu wiele jeszcze wspa-
nia ych rzeczy.
 Wychowawcza obecno  Boga w  yciu Ignacego widoczna 
jest tak e w  innym wydarzeniu z  tego okresu. Dla urozmaicenia 

21 Ignacy w  swoich pismach u ywa ró nych okre le  Boga. Nazywa go 
Ojcem, Panem, Jezusem. Dlatego mówi c o  pedagogii Bo ej wobec niego, za-
miennie stosujemy te okre lenia.

22 Por. T.  Kotlewski, Z  sercem hojnym i  rozpalonym mi o ci , Warszawa 2005, 
s.  31.

23 Por. I. Loyola, Opowie  pielgrzyma czyli autobiografia, w: Pisma wybrane, 
przek . M. Bednarz, S. Filipowicz, R. Skórka, t.  1, Kraków 1968, s.  178.
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d ugich dni powrotu do pe nego zdrowia i  dla „zabicia” samot-
no ci, Ignacy poszukiwa  dobrej lektury, najlepiej romansów ry-
cerskich. W  Opowie ci pielgrzyma zapisa :

W tym domu nie by o jednak adnych takich ksi ek, które 
zwyk  by  czyta . Dlatego dano mu ycie Chrystusa i  ksi g  y-
wotów wi tych 24.

Brak wymarzonych w  danej chwili ksi ek to albo pech dla Ig-
nacego, albo znak interwencji Bo ej. Jego biografia nie pozosta-
wia w tpliwo ci, e  owe „nieprzychylne okoliczno ci” wpisane 
by y w  wychowawcze dzia anie Boga. Te dwie pozycje zadecy-
dowa y o  jego dalszych losach 25. Czytanie przed o onej lektury 
wywo a o u  Ignacego g bok  refleksj  nad w asnym post po-
waniem. Odczuwa  on pragnienie wyznaczenia swojemu yciu 
nowego celu, jakim by o pozostawienie snów i  marze  o  kon-
tynuacji kariery o nierskiej dla dokonania wielkich rzeczy dla 
chwa y i  mi o ci Boga. Dwie sprawy mia y odegra  w  tej decyzji 
szczególne znaczenie. Pierwsza to na ladowanie w. Franciszka 
i  w.  Dominika w  tym, co oni robili dla Mistrza z  Nazaretu, dru-
ga to pielgrzymka do Jerozolimy w  miejsca naznaczone obecno -
ci  Chrystusa 26.

Manresa – – wychowywanie Ignacego do wewn trznej 
wolno ci 

 Pedagogia Bo a z  okresu Manresy wydaje si  by  ukierun-
kowana na prowadzenie Ignacego do przyj cia aski stania si  
cz owiekiem wolnym. Jedynie kto , kto posiada wewn trzn  
wolno , zdolny jest „zatraca  siebie” w  s u bie Bogu i  ludziom. 
Ignacy mia  to szcz cie, e  nauk  o  wolno ci przyswaja  w  szkole 
samego Mistrza. C. de Dalmases – – jeden z  biografów – – ten okres 

24 Tam e, s.  178-179.
25 Por. T.  Oleniacz, W  duchowej szkole w. 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.
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jego ycia nazywa wewn trzn  przemian . Wyodr bnia w  nim 
trzy czasy: czas spokoju; czas zmaga , w tpliwo ci i  skrupu ów 
oraz czas wielkich o wiece  Bo ych 27.
 W pierwszym okresie manreskiego do wiadczenia Ignacy 
troszczy si , aby jego dni wype nione by y kilkugodzinn  mod-
litw , niedzieln  spowiedzi  i  cz st  Komuni  wi t . Poprzez 
taki styl ycia lepiej poznaje Jezusa i  wchodzi z  Nim w  za y  
relacj . Owocem tych dni jest jego serce pe ne wewn trznego po-
koju oraz wielka i  niezmienna rado . 
 W drugim etapie Bóg prowadzi Ignacego w  nowe do wiad-
czenie: jego pogodny i  spokojny czas przechodzi w  okres prze-
ywania wielkich ciemno ci. Ponadto narastaj  w  nim skrupu y, 

z  powodu których bardzo cierpi. Nie jest tak e wolny od my-
li samobójczych. Ale w  tej walce duchowej, cho  wyczerpany 

i u  kresu si , Ignacy nie traci w a ciwej orientacji i  nie buntuje 
si  przeciwko Bogu. B aga Go jedynie o  wyzwolenie. W  Opowie-
ci pielgrzyma zapisa : „Uka  mi, Panie, gdzie móg bym znale  

lekarstwo! Cho bym mia  biegn  za szczeni ciem, eby od nie-
go otrzyma  pomoc, uczyni bym to” 28. Wychowawcze dzia anie 
Boga w  tym okresie ycia Ignacego mo na nazwa  pedagogi  
pustyni. Pustynia sama w  sobie nigdy nie jest celem, ale przej-
ciem w  kierunku Ziemi Kanaan. Taki jej sens odczytujemy w  hi-

storii Narodu Wybranego 29 i  taki sam dla naszych rozwa a . 
W  zmaganiach z  mocami ciemno ci Bóg przemienia Ignacego 
w  cz owieka wolnego, który we wszystkich okoliczno ciach y-
cia b dzie potrafi  i  w  stron  wiat a. Jako towarzysz jego pu-
stynnych dróg doprowadza go Bóg do pe nego poznania siebie, 
co dokona si  w  nast pnym etapie.
 Trzeci okres manreskiej pedagogii Bo ej najlepiej okre la sam 
Ignacy: „W tym czasie Bóg obchodzi  si  z  nim podobnie jak na-
uczyciel w  szkole z  dzieckiem i  poucza  go” 30. Owe pouczanie 

27 Por. C. de Dalmases, Cz owiek, który widzia  wszystko. Ignacy Loyola – – ycie 
i  dzie o, Kraków 1989, s.  60-61.

28 I. Loyola, Opowie  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, Toru  2005, s.  56-60). 

30 I. Loyola, Opowie  pielgrzyma czyli autobiografia, dz. cyt., s.  191.
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dokonywa o si  w  objawianiu mu tajemnic wiary, takich jak: 
Trójca wi ta, stworzenie wiata, Eucharystia czy cz owiecze -
stwo Jezusa. Tak wi c ma ymi krokami Ignacy prowadzony jest 
do ca kowitej przemiany serca. Dokona a si  ona w  przyj ciu 
przez niego daru wielkiego o wiecenia – – magna illustratio nad 
rzek  Cardoner. Wizja ta by a bodaj najwa niejszym etapem na 
drodze jego duchowego rozwoju, czasem narodzin dla wicze  
duchownych i  Towarzystwa Jezusowego 31. Bóg doprowadzi  Ig-
nacego do stanu wewn trznej wolno ci i  otworzy  przed nim 
nowy horyzont dzia ania: prac  apostolsk  dla zbawienia dusz.

Ignacy – – cz owiek dla innych

 Ca e ycie w. Ignacego koncentrowa o si  wokó  osoby Je-
zusa Chrystusa. Sta o si  tak dzi ki temu, e  wykaza  on wol  
poddania si  pod wychowawcze dzia anie Boga. To Bo e prowa-
dzenie zrodzi o Ignacego do nowego ycia i  przyj cia za przy-
k adem swojego Mistrza postawy b y c i a  d l a  i n n y c h.
 Pierwszy krok w  realizacji swych postanowie  po pobycie 
w  Manresie uczyni  Ignacy w  kierunku Jerozolimy. Temu za-
miarowi przy wieca  podwójny cel: odwiedzanie miejsc wi -
tych naznaczonych ziemskimi ladami Jezusa i  pomoc duszom. 
Z  opisów biograficznych wiemy, e  pierwszy cel zosta  zrealizo-
wany. Ignacy otrzyma  w  Jerozolimie ask  g bszego poznania 
Chrystusa, aby wi cej kocha  i  s u y . Trudna natomiast sytu-
acja panuj ca w  ówczesnej Ziemi wi tej nie pozwoli a mu na 
realizacj  drugiego celu – – pomaganie ludziom na drodze ich we-
wn trznego rozwoju. Decyzj  powrotu do Europy przyj  jako 
wol  Bo . 
 Ignacy by  cz owiekiem wielkiego zawierzenia Jezusowi 
i  nieuk adania planów na przysz o . Jako wierny ucze  w  szko-
le swojego Mistrza ch tnie poddawa  si  Jego wychowawczym 
wp ywom. Dlatego nieoczekiwany powrót z  Jerozolimy nie 

31 Por. W.  Królikowski, wiczenia duchowne w. Ignacego Loyoli szko  wierno-
ci, w: Wierno  dzisiaj. Powrót do korzeni, red. J. Augustyn, K. Osuch, Kraków 

2007, s.  72-73.
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wywo a  u  niego zniech cenia w  pracy dla innych. Zastanawia  
si  raczej nad tym, co teraz mo e uczyni  dla Jezusa, by poma-
ga  duszom. Jego zdaniem misja apostolska wymaga a dobrego 
przygotowania, dlatego zdecydowa  si  na studia. W ród o rod-
ków akademickich, które pami taj  Ignacego jako studenta, s  
uniwersytety w  Barcelonie, Alkali, Salamance i  Pary u. Warto 
zauwa y , e  ten czas by  praktykowaniem przez niego wierno-
ci podejmowanym decyzjom 32. 

 W okresie studiów uniwersyteckich Pan Bóg przygotowywa  
Ignacego do s u by innym. Chodzi o o  taki rodzaj pomocy lu-
dziom, który obejmowa by szerokie kr gi spo eczne. Ignacy jest 
przekonany, e  tak wielkiej misji nie mo na wykonywa  w  poje-
dynk , samemu, ale jedynie w  grupie przyjació 33. Dlatego szuka 
w ród m odzie y studenckiej towarzyszy, którym b dzie przy-
wieca  ten sam cel. Po kilkunastu latach z  ma ej wspólnoty ze-

branej wokó  Ignacego powstaje zakon. I  wydaje si , e  nie móg  
on przyj  innej nazwy jak Towarzystwo Jezusowe. Za ni  prze-
mawia wielka mi o  do Jezusa, który sta  si  dla za o yciela za-
konu Przewodnikiem i  Mistrzem. 

3.  Pedagogia Ignacego wzorowana na modelu 
pedagogii Jezusa z  Nazaretu

 Po dan  rzecz  jest, kiedy pedagogia nie opiera si  na abs-
trakcyjnych innowacjach i  nie jest zawieszona w  pró ni, ale 
posiada swój wzorzec, czyli model wychowania. Istniej  przy-
najmniej dwa sposoby jego odkrywania: albo przez literatur  
opisuj c  pedagogi  wielkich wychowawców na przestrzeni 
wieków, albo w  bezpo rednim do wiadczeniu zdobywanym 
w  szkole Mistrza. Wiadomo, e  adna lektura, nawet ta najlep-
sza, nie zast pi prawdziwego spotkania. Przekona  si  o  tym 
Ignacy, który w  sposobie towarzyszenia ludziom wzorowa  si  
na osobie Jezusa Wychowawcy i  Jego pedagogii. W  tej cz ci 

32 Por. T.  Kotlewski, Z  sercem hojnym i  rozpalonym mi o ci , dz. cyt., s.  63.
33 Por. M. Bednarz, w. Ignacy Loyola w  moim yciu, Kraków 1993, s.  72. 
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artyku u zaprezentujemy niektóre aspekty jego pedagogii. Prób  
reprezentatywn  naszego przedsi wzi cia b d  dwie perykopy 
ewangeliczne: „Bogaty m odzieniec” (Mt 19, 16-22) i  „Niewiasta 
cudzo o na” (J 8, 1-11). 

Pedagogia dialogu 34 szanuj ca wolno  cz owieka

 Podstawowym za o eniem pedagogii jest stworzenie relacji 
pomi dzy wychowawc  a  wychowankiem opartej na zasadach 
dialogu. Tylko taki rodzaj relacji daje mo liwo  wychowywa-
nia do wolno ci (ze strony wychowawcy) oraz przyj cia jej lub 
odrzucenia (ze strony wychowanka). W  takim kluczu rozumie-
nia mo na odczyta  perykop  „Bogaty m odzieniec” z  Ewangelii 
w.  Mateusza. Z  pedagogicznego punktu widzenia przedstawia 

ona towarzyszenie Jezusa m odemu cz owiekowi, który przy-
chodzi po rady i  wskazówki na prowadzenie dobrego ycia.
 Pedagogia Jezusa w  tym fragmencie Ewangelii ma posta  
dialogu. Pierwsze pytanie stawia m odzieniec: „Nauczycie-
lu, co dobrego mam czyni , aby otrzyma  ycie wieczne” (Mt 
19, 16). Pyta wi c o  jako  ycia, czyli o  jego sens i  warto 35. 
Prowadzenie dobrego ycia, czyli odkrywanie w  sobie dobra 
i  wcielanie go w  czyny jest gwarantem szcz liwej wieczno ci 
z  Bogiem. M odzieniec nie otrzymuje odpowiedzi, a  Jezus za-
daje mu swoje pytanie: „Dlaczego Mnie pytasz o  dobro? Jeden 
tylko jest Dobry” (Mt 19, 17a). Tre  tych s ów pokazuje, e  Chry-
stus nie skupia uwagi na swojej osobie, lecz my lenie m odego 
cz owieka kieruje w  stron  najwy szej warto ci i  zarazem ród-
a wszelkiego dobra – – Boga. J. Radermakers podkre la, e  „Do-

bro nie jest  abstrakcj  dla  ydów, ono charakteryzuje osob  

34 Literatura na temat pedagogii i pedagogiki dialogu jest bardzo bogata. 
Por. np. M. nie y ski, 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 ja-
ko ciowym, 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” 36. Bez odniesienia do Boga ca y wiat warto ci 
stworzonych znajduje si  w  pró ni.
 W rozmowie z  m odzie cem Jezus wskazuje tak e na war-
to  Dekalogu, którego przestrzeganie warunkuje uczestnictwo 
w  yciu Boga: „A je li chcesz osi gn  ycie, zachowaj przyka-
zania” (Mt 19, 17b). Odpowied  m odzie ca jest jednoznaczna: 
„Przestrzega em tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?” 
(Mt, 19, 20). Budowanie w asnego ycia na Dekalogu i  wierno-
ci Prawu to minimum, które nie satysfakcjonuje m odego cz o-

wieka. On chce czego  wi cej, by nada  swojemu yciu kszta t 
pi kna. 
 Wyró niaj c  cech  tego dialogu pedagogicznego jest to, 
e  nie sk ada si  on jedynie z  pyta  i  odpowiedzi. Jezus w  to-

warzyszeniu m odzie cowi idzie za jego pragnieniem zrobienia 
czego  wi cej i  przekazuje mu propozycj  spe nionego cz o-
wiecze stwa. Wyra aj  to nast puj ce s owa z  perykopy: „Je li 
chcesz by  doskona y, id , sprzedaj, co  posiadasz, i  rozdaj ubo-
gim, a  b dziesz mia  skarb w  niebie. Potem przyjd  i  chod  za 
Mn ” (Mt 19, 21). Propozycja Jezusa mówi o  wolno ci, do wol-
no ci m odzie ca si  zwraca, a  jej realizacja stawia konkretne 
wymagania:
–  „Je li chcesz by  doskona y, id , sprzedaj, co posiadasz” – – to 

pozbycie si  wszystkiego, do czego jest si  przywi zanym 37.
–  „Je li chcesz by  doskona y, rozdaj ubogim, a  b dziesz mia  

skarb w  niebie” – – to zaproszenie do rozdania wszystkiego, co 
stanowi warto  i  z  czym cz owiek jest mocno zwi zany. Co 
wi cej, to wszystko nale y odda  nie komu  bliskiemu, przyja-
cielowi, ale ubogiemu i  biednemu. 

–  „Je li chcesz by  doskona y, przyjd  i  chod  za Mn ” – – to pro-
pozycja chodzenia za Jezusem, czyli przyj cie nowego stylu 

ycia, do którego wzywa Nauczyciel.
 W pedagogii Jezusa, w  ko cowej fazie perykopy, widzimy 
bogatego m odzie ca, który nie potrafi  zaryzykowa  ycia dla 
Mistrza i  odmówi  przyj cia Jego propozycji. Cho  Ewangelista 

36 J. Radermakers, Au fil de l’évangile selon saint Matthieu, Bruxelles 1974, 
s.  259.

37 Por. S. ucarz, Wpatrzeni w  Jezusa, Kraków 2001, s.  14. 
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Mateusz nie napisa  dalszych dziejów tej pedagogii, mo na by  
raczej pewnym, e  Jezus przyj  „osobisty wybór” m odego cz o-
wieka. Na tym bowiem polega uszanowanie wolno ci cz owieka.
 W pedagogii Ignacego wzorowanej na pedagogii swojego 
Mistrza spotykamy równie  elementy dialogu pedagogicznego 
z  ukierunkowaniem na poszanowanie ludzkiej wolno ci. Przed-
stawimy to zagadnienie w  kilku aspektach.
 W towarzyszeniu cz owiekowi, który chcia  wkroczy  na dro-
g  wi kszej doskona o ci, proponowa  Ignacy uporz dkowanie 
w asnego ycia, czyli wprowadzenie do swoich zamiarów, de-
cyzji i  czynów wewn trznego adu. Chodzi o o  taki dobór rod-
ków, które mia y s u y  realizacji celu, do jakiego cz owiek zo-
sta  stworzony. W  wiczeniach duchownych cel ten sformu owany 
jest jako „oddanie chwa y Bogu, mojemu Panu, i  zbawienie mojej 
duszy” 38. Dla Ignacego Bóg jest dobrym Ojcem, który przekazuje 

ycie i  jest ród em, w  którym ma pocz tek ludzkie istnienie. 
Realizacj  celu cz owieka Ignacy upatruje w  uznaniu, przyj ciu 
i  ukochaniu Jezusa jako warto ci absolutnej, wyzwalaj cej i  na-
daj cej sens ludzkiej egzystencji 39. Dlatego osoba Mistrza z  Na-
zaretu i  tym samym sposób Jego prowadzenia stawiane s  wy-
chowankowi jako wzór do na ladowania. Wobec warto ci, która 
wzywa, trzeba przyj  postaw  magis – – w i c e j, oznaczaj c  
trosk  o  wi ksz  s u b  Bogu przez jak najwierniejsze pój cie za 
Chrystusem 40. Ten rodzaj propozycji w  pedagogii Ignacego ni-
kogo nie zniewala  i  nie zamyka  w  sztywnych ramach lepego 
pos usze stwa. Wychowankowi pozostawia on wolno  nawet 
za cen  odrzucenia przez niego propozycji nowego stylu ycia.
 Pedagogia Ignacego posiada charakter indywidualnego pro-
wadzenia, w  której wskazane jest stosowanie zró nicowanych 
metod wychowawczych. Jak zaznacza T.  Kotlewski

38 Por. I. Loyola, wiczenia duchowne, Kraków 1999, s.  74. 
39 Por. M. Bednarz, wiczenia duchowne w. Ignacego Loyoli drog  do dojrza o ci, 

w: Pisma wybrane, przek . M. Bednarz, A. Bober, R. Skórka, t.  2, Kraków 1968, 
s.  313.

40 Por. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, przek . B. Steczek, Kra-
ków 1989, s.  105.
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Ignacy nie wszystkich traktowa  jednakowo i  zawsze dobiera  
w a ciwy sposób do konkretnej osoby. W  sprawach z  pozoru 
identycznych, dla jednego mia  wiele ciep a i  s odyczy, drugie-
mu za  okazywa  wielk  surowo 41.

Troska o  taki sposób towarzyszenia podyktowana by a dostoso-
wywaniem przez Ignacego swoich kroków do kroków wycho-
wanków, a  nie na odwrót. Dlatego jego pomoc nie polega a na 
narzucaniu przemoc  swoich racji 42 i  w asnego sposobu postrze-
gania rzeczywisto ci, ale na prowadzeniu dialogu z  wychowan-
kiem. W  kontaktach z  lud mi Ignacy odznacza  si  wielkim tak-
tem, dyskrecj , roztropno ci  oraz poszanowaniem osobowo ci 
i  wolno ci cz owieka. Taka postawa wyp ywa a z  wyró niaj cej 
tego cz owieka dobroci, któr  ch tnie dzieli  si  z  innymi i  do 
której zach ca  swoich towarzyszy. W  jednym ze swoich listów 
napisa  do nich:

Sposobem jest d enie do osi gni cia coraz wy szego stopnia 
cnoty i  dobroci, poniewa  w  ten sposób staniecie si  zdolni uczy-
ni  bli nich takimi lud mi, jakimi sami jeste cie 43.

Pedagogia akceptacji cz owieka jako osoby

 W literaturze pedagogicznej w ród wielu okre le  wychowa-
nia znajduje si  definicja autorstwa M. obockiego. Jego zdaniem

wychowanie jest wspomaganiem wychowanków w  samodziel-
nym kierowaniu przez nich w asnym rozwojem. W  tym zna-
czeniu wychowywa  oznacza wyzwala , dodawa  odwagi (...), 
sprzyja  naturalnemu i  spontanicznemu rozwojowi (...), a  tak e 
przygotowywa  wychowanków do przysz ego ycia 44.

41 T.  Kotlewski, Z  sercem hojnym i  rozpalonym mi o ci , dz. cyt., s.  114-115.
42 Por. L.G. da Cámara, Memoriale czyli diariusz o  w. Ignacym Loyoli, przek . 

M. Bednarz, Kraków 1995, s.  104. 
43 Ignacy Loyola, List o  doskona o ci i  gorliwo ci apostolskiej, w: Pisma wybrane, 

t.  1, dz. cyt., s.  500.
44 M. obocki, Warto ci tworzywem wychowania, w: Wychowanie chrze cija skie 

a  kultura, red. M. Nowak, T.  O óg, Lublin 2000, s.  72.
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W tak rozumianym procesie wychowania nieodzown  staje si  
pedagogia pe nej akceptacji cz owieka jako osoby, uwzgl dniaj -
ca jej godno , podmiotowo  i  szacunek.
 Pedagogia akceptacji cz owieka jako osoby bardzo wyra nie 
wpisuje si  w  pedagogi  Jezusa. Za przyk ad pos u y perykopa 
„Niewiasta cudzo o na” z  Ewangelii w. Jana. Ten fragment, jak 
zaznacza belgijski biblista, to „jeden z  najpi kniejszych dialo-
gów ewangelicznych, pomi dzy dwojgiem ludzi skazanych na 
mier : kobieta w  chwili obecnej, Jezus w  godzinie swej m ki” 45. 

Istot  tak rozumianej pedagogii mo na stre ci  w  zdaniu: „Spoj-
rzenie Jezusa, które nie pot pia”. Odnosi si  ona zarówno do 
uczonych w  Pi mie i  faryzeuszy, jak i  do kobiety cudzo o nej.
 Postawa akceptacji przez Jezusa cz owieka jako osoby wi-
doczna jest w  tej perykopie ju  w  momencie, kiedy „uczeni 
w  Pi mie i  faryzeusze przyprowadzili do Niego kobiet , któr  
pochwycono na cudzo óstwie” (J 8, 3). Staj  przed Nauczycie-
lem ludzie „czy ci”, „bez skazy”, skrupulatnie przestrzegaj cy 
prawa Tory oraz kobieta splamiona grzechem zas uguj cym na 
ukamienowanie. Jezusowe spojrzenie na tych ludzi nie dzieli 
ich na dobrych i  z ych, na prawych i  tych, którzy musz  ponie  
sprawiedliw  kar . On patrzy na serce, w  którym jest miejsce na 
godno  i  podmiotowe traktowanie. Taki obraz cz owieka stawa  
si  dla Mistrza z  Nazaretu solidnym fundamentem, na którym 
budowa  swoj  pedagogi .
 Postawa akceptacji wychowanka zale y w  du ej mierze tak e 
od umiej tno ci s uchania wychowawcy. Chodzi o  to, aby wy-
chowanek mia  mo liwo  wypowiedzenia si , a  tym samym by-
cia przyj tym ze swoimi jasnymi i  ciemnymi stronami ycia. Je-
zus osi gn  t  umiej tno  w  stopniu doskona ym. W  pierwszej 
kolejno ci wykorzysta  j  wobec grupy uczonych w  Pi mie i  fa-
ryzeuszy, którzy mieli mo liwo  wypowiedzenia si  przed Na-
uczycielem. Obrazuje to nast puj cy werset Ewangelii: „W  Pra-
wie Moj esz nakaza  nam takie kamienowa . A  Ty co mówisz?” 
(J 8, 5). Wobec postawy tych ludzi, którzy za grzeszny czyn prze-
kre laj  kobiet  jako osob  i  o mieszaj  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, e  my lenie, gdzie istnieje 
sp ycona wizja cz owieka, jest niew a ciwe i  krzywdz ce. Wie, 

e  w  spojrzeniu na drugiego brakuje im postawy mi o ci, która 
umie odró ni  osob  od jej czynu. Dlatego nie krytykuje tych lu-
dzi, nie wytyka palcem ich grzeszno ci i  nie g osi im umoralnia-
j cego kazania. Czeka jedynie na odpowiedni moment, w  któ-
rym mo liwe b dzie zaproponowanie im wgl du we w asne 
serce: „Kto z  was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na ni  
kamie ” (J 8, 7b). Ale aden z  nich nie by  zdolny przyj  praw-
dy o  sobie. Ewangelista uj  to w  s owach: „Kiedy to us yszeli, 
wszyscy jeden po drugim zacz li odchodzi  poczynaj c od  star-
szych” (J 8, 9).
 Najpe niejszy wyraz akceptacji cz owieka jako osoby wyra-
zi  Jezus w  swojej postawie wobec niewiasty cudzo o nej. Mia-
o to miejsce w  momencie, kiedy pozosta  tylko On i  kobieta 

(por. J  8,  9). Chrystus o  nic j  nie pyta  i  nie kaza  sobie nicze-
go wyja nia . Nie pochwala  czynu, ale i  nie gani . By  obecny, 
milcza  i  ws uchiwa  si  w  jej poranione serce skazane przez 
uczonych w  Pi mie i  faryzeuszy na ukamienowanie. Przyj cie 
przez Jezusa kobiety z  ca  jej bied  i  grzesznym yciem by o 
koniecznym warunkiem otwarcia przed ni  horyzontów pro-
wadzenia nowego ycia. Chodzi o  ycie, w  którym przesz o  
przestaje istnie , bo jej czarne strony wymazuje Jezusowe prze-
baczenie: „I Ja ciebie nie pot piam” (J 8, 11a). Ten gest mi o-
ci nabiera kszta tów w  zaproszeniu skierowanym do kobiety: 

„Id , a  od  tej chwili ju  nie grzesz” (J 8, 11b). Ocalone ycie, 
otwar ta droga i  zadanie do spe nienia – – to dar, jaki kobieta 
przyj a od Mistrza z  Nazaretu.
 Akceptacja cz owieka jako osoby jest bardzo widoczna rów-
nie  w  pedagogii Ignacego. Jej pierwsze oznaki znajduj  si  
w  jego kontaktach z  lud mi. Ale nie chodzi o  kontakt zewn trz-
ny, ale o  taki, w  którym mówi si , e  Ignacy ma du e wyczucie 
cz owieka, rozumie go i  wie, co si  w  nim dzieje. Wielu ludzi 
przychodzi o do niego porozmawia , zasi gn  rady, a  niektó-
rzy prosili o  towarzyszenie na drodze do Boga. Cho  ludzie ci 
wywodzili si  z  ró nych kr gów spo ecznych, to ka dy z  nich 
otrzymywa  stosown  dla siebie pomoc. M. Bednarz podkre-
la jeszcze, e  „w sercu Ignacego mieli wielkie wzgl dy ludzie 
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smutni, przygn bieni i  kuszeni do zniech cenia. Mogli oni za-
wsze mia o liczy  na jego pomocn  mi o ” 46.
 Akceptacja wychowanka zale y w  znacznej mierze od obrazu 
cz owieka, jaki pedagog nosi w  sercu. Towarzyszenie Ignacego 
zasadza si  na biblijnej koncepcji, gdzie cz owiek stworzony jest 
na obraz i  podobie stwo Bo e (por. Rdz 1, 26). Dlatego w  spot-
kaniach z  lud mi postrzega  on cz owieka jako umi owane dzie-
cko Bo e odkupione zbawcz  krwi  Chrystusa na krzy u. Taki 
fundament okre la jego postaw  jako bycie dla innych. Oto kilka 
jej aspektów.
 Wyró niaj c  cech  Ignacego jako pedagoga jest to, e  zawsze 
mówi  dobrze o  wszystkich. Jak zauwa a M. Bednarz, „z ust, jak 
i  spod pióra Ignacego nigdy nie wymkn o si  s owo obel ywe 
czy uw aczaj ce komukolwiek” 47. On wiedzia , e  cz owiek ze 
swej natury jest dobry, d y do dobra, cho  czasami wybiera 
drog  na skróty i w  konsekwencji gubi si  na niej. Co wi cej, 
Ignacy „szuka  tego, co mog o by  godne pochwa y u  tych, któ-
rych si  nie lubi o i  z  których by o si  niezadowolonym (...)” 48. 
Uczy  w  ten sposób swoich duchowych synów szacunku i  mi o-
ci wzgl dem wszystkich ludzi. 

 Charakterystycznym rysem pedagogii Ignacego by a jego ot-
warto  na ludzi. Jej subtelna posta  wyra a a si  w  braku po-
dejrzliwo ci pope niania przez nich z ych czynów. Ignacy dosko-
nale zna  natur  ludzk  i  wiedzia , e  potrafi ona atwo podda  
si  pod zgubne wp ywy szatana. Dlatego, przyjmuj c cz owieka 
z  „pogmatwanym yciorysem”, szuka  w  nim cho by jednego 
promienia dobra. Taka postawa wyp ywa a z  jego wiary w  cz o-
wieka, z  tego, e  jest on zdolny przy pomocy towarzysza drogi 
zmieni  swoje post powanie. Ponadto nigdy nie przekre la a 
ona osoby, szczególnie tej, która dopu ci a si  z ego czynu, ale 
dawa a jej szans  pozostawienia swojej przesz o ci i  przyj cia 
nowego stylu ycia. Nie oznacza to, e  Ignacy by  wobec swoich 
wychowanków pob a liwym pedagogiem. Potrafi  nazwa  rze-
czy po imieniu i  oddzieli  z y czyn od dobrego, a  tak e skarci  

46 M. Bednarz, ycie w. Ignacego Loyoli, w: Pisma wybrane, t.  1, dz. cyt., s.  145.
47 Ten e, Duch w. Ignacego Loyoli. Aspekty duchowo ci ignacja skiej, w: Pisma 

wybrane, t.  2, dz. cyt., s.  492.
48 L.G. da Cámara, Memoriale czyli diariusz o  w. Ignacym Loyoli, dz. cyt., s.  93.
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i  udzieli  nagany. Czyni  to jednak zawsze ze wzgl du na dobro 
cz owieka.
 Jak zaznaczyli my wcze niej, wa n  rol  w  procesie akcepta-
cji wychowanka odgrywa umiej tno  s uchania, któr  powinien 
posiada  pedagog. W  pedagogii Ignacego taka postawa zajmo-
wa a szczególne miejsce: sam potrafi  s ucha  i  uczy  tego swoich 
towarzyszy. Zaleca  im przede wszystkim

du o s ucha , a  ma o i  ogl dnie mówi . Pozwoli  si  ludziom 
wypowiedzie , a  tym samym zyskiwa  na poznaniu spraw, osób 
i  na czasie do namys u. Po wys uchaniu wszystkiego i  po reflek-
sji dawa  odpowied  jasn  i  zwi z , najlepiej dla przejrzysto ci 
w  kilku punktach 49.

Umiej tno  s uchania i  krótki komentarz Ignacego mia y na 
celu doprowadzenie wychowanka do wyci gania z  rozmowy 
wniosków i  stosowania ich w  yciu.
 Pedagogia Ignacego przenikni ta by a mi o ci  do ludzi. 
Chodzi o  mi o  wielk  i  roztropn , niezach ann  i  niekr puj -
c  niczyjej wolno ci, a  tym samym pe n  szacunku i  yczliwo ci 
wobec ka dego cz owieka. Umi owany przez Boga i  ucz cy si  
tej mi o ci od swojego Pana umia  Ignacy przenosi  j  na relacje 
z  innymi. Sta a si  ona jego powo aniem i  programem w  pracy 
wychowawczej. Miar  mi o ci uczyni  pomoc ludziom, towarzy-
szenie im na drodze realizacji w asnego cz owiecze stwa. 

Zako czenie
 Pedagogia Ignacego wzorowana na wychowawczej dzia alno-
ci Jezusa z  Nazaretu jest prób  ukazania procesu wychowania 

rozumianego jako spotkanie mistrza i  ucznia. Dla Ignacego oso-
ba Chrystusa stanowi a wezwanie do fascynacji Jego sposobem 
towarzyszenia cz owiekowi i  na ladowania go w  swojej pracy 
dla zbawienia dusz. Dokonywa o si  to w  nieustannym pozna-
waniu Jezusa i  bliskiej z  Nim za y o ci. On zawsze poci ga  

49 M. Bednarz, Duch w. Ignacego Loyoli. Aspekty duchowo ci ignacja skiej, dz. 
cyt., s.  496.
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Ignacego do magis w  kierunku prawdy, dobra i  pi kna, a  najlep-
szym sprawdzianem tej relacji by o wcielanie warto ci przekazy-
wanych przez Mistrza w  praktyk .
 Model wychowania zaproponowany przez Ignacego swoim 
wspó braciom, a  tak e innym ludziom, realizowany jest po dzie  
dzisiejszy. Ma on miejsce w  szkolnictwie jezuickim, domach re-
kolekcyjnych czy w  indywidualnym towarzyszeniu.
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JEZUICKIE MAGIS  NA PRZYK ADZIE YCIA 

OJCA MATTEO RICCIEGO SJ  (1552-1610)

1. Poj cie magis
W pedagogii ignacja skiej w ród wielu charakteryzuj cych j  
terminów na pierwszy plan wysuwa si  poj cie: magis. Okre-
lenie to, maj ce swe ród o w  do wiadczeniach duchowych 
w. Ignacego Loyoli, nie tylko charakteryzuje szeroko pojmo-

wan  pedagogi  realizowan  przez jezuitów, ale równie  sta-
nowi podstawow  zasad  dzia ania zakonu w  innych dziedzi-
nach ycia (np.  dzia alno  misyjna i  naukowa, praca na rzecz 
ubogich).
 Rang  tego terminu podkre la fakt, e  wyrasta bezpo red-
nio z  jezuickiej – – w  zasadzie ignacja skiej – – duchowo ci, a  jego 
obecno  w  my li i  praxis Towarzystwa Jezusowego ma mocno 
ugruntowan  i  d ug  tradycj . W  artykule, po krótkim wyja nie-
niu znaczenia tego poj cia, ukazana zostanie jego obecno  tak 
w  yciu Matteo Ricciego,  jednego z  wybitnych cz onków zako-
nu, jak i w  dzie ach, które on realizowa .
 S owo magis pochodzi z  j zyka aci skiego i  znaczy wi cej, 
bardziej. W  tym drugim rozumieniu odnajdujemy je w  wicze-
niach duchownych, których podstawy zosta y opracowane przez 
w. Ignacego z  Loyoli (1491-1556) podczas jego pobytu w  pustel-

ni w  Manresie w  roku 1523. Wyst puje ono w  cz ci wst pnej 
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wicze  zatytu owanej Zasada i  fundament, a w  oryginale, po ka-
stylijsku, 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 ayu-
dan 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, rique-
za 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 criados 1.
[Cz owiek zosta  stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbi , 
okazywa  Mu cze  i  s u y  Mu – – i  dzi ki temu zbawi  dusz  
swoj . Inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zosta y dla 
cz owieka i  po to, by mu s u y  pomoc  w  zmierzaniu do celu, 
dla którego zosta  stworzony. Wynika z  tego, e  cz owiek powi-
nien ich w  takim stopniu u ywa , w  jakim go wspomagaj  [w 
zmierzaniu] do jego celu, a w  takim stopniu powinien si  ich 
pozbywa , w  jakim mu [w d eniu] do celu przeszkadzaj . Tote  
musimy si  stawa  oboj tnymi wobec wszystkich rzeczy stwo-
rzonych, je eli to zosta o pozostawione ca kowicie swobodnej 
decyzji naszej wolnej woli, a  nie zosta o zakazane. Tak wi c cho-
dzi o  to, by my ze swojej strony nie pragn li bardziej zdrowia 
ni  choroby, bogactwa ni  ubóstwa, szacunku ni  pogardy, y-
cia d ugiego ni  krótkiego; i – – co za tym idzie – – by my spo ród 
wszystkich pozosta ych rzeczy pragn li tylko tego i  to tylko wy-
bierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego zostali my 
stworzeni] 2.

 W przytoczonej powy ej w  ca o ci Zasadzie i  fundamencie in-
teresuj ce nas s owo wyst puje w  znaczeniu „bardziej”. Pozo-
staje ono w  cis ym zwi zku z  celem ycia cz owieka, którym 
dla w. Ignacego jest Bóg i  osi gni cie zbawienia. Otaczaj cy 
wiat mo e cz owiekowi pomóc w  realizacji jego ziemskiej mi-

sji, o  ile b dzie zawsze wybiera  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, t um. J. O óg, Kraków 1998, s.  21-22.
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prowadz   do  ostatecznego celu. Ignacy nie domaga si , jak wi-
dzimy, ucieczki od wiata; pozostawanie w  wiecie, zaanga o-
wanie w  jego sprawy, wreszcie coraz to lepsze poznawanie go 
ma s u y  realizacji planu zbawienia. Ten ignacja ski optymizm, 
tak cz sto wyszydzany przez przeciwników jezuitów, m.in. 
Woltera, stanowi  (i nadal stanowi) dla wielu cz onków Towa-
rzystwa punkt wyj cia dla ich zaanga owania w  ycie naukowe, 
spo eczne czy polityczne. Jak zauwa a wytrawny badacz du-
chowo ci ignacja skiej Fernando Martín Herráez, poj cie magis 
jest równie  silnie obecne w  Drugim Tygodniu wicze , w  tzw. 
„Wezwaniu Króla”, gdzie pojawia si  deklaracja lepszej s u -
by Bogu i  dzia a  ku Jego w i k s z e j  (podkre l. P. .) chwale 3. 
Idea magis jest nierozerwalnie zwi zana z  dwiema innymi kon-
cepcjami obecnymi w  duchowo ci ignacja skiej: dzia aniem ad 
maiorem Dei gloriam (na wi ksz  chwa  Boga) i  odnajdywaniem 
Boga we wszystkich rzeczach. Jak skrupulatnie wyliczy  Avery 
Dulles w  zredagowanych przez Ignacego Konstytucjach, pierw-
szy ze zwrotów w  dos ownym brzmieniu lub bardziej czy te  
mniej zmienionej formie pojawia si  a  376 razy. I – – jak zauwa-

a zmar y niedawno kardyna -jezuita – – na szczególn  uwag  
zas uguje tu s owo maiorem (wi ksz ). Oznacza ono pragnienie 
przekraczania celów, które stawiamy sobie w  naszym dzia aniu, 
wskazuje na poszukiwanie magis 4. Z  kolei „odnajdywanie Boga 
we wszystkich rzeczach” ma tak e swe ród a w  wiczeniach du-
chownych. G ównym celem wicze  jest w a nie umo liwienie 
rekolektantowi odnalezienie Stwórcy w  otaczaj cym go wiecie. 
Bóg obecny w  wiczeniach nie jest wykoncypowanym Bogiem-
-Ide , ale Bogiem do wiadczanym zmys owo, wr cz namacal-
nym 5. wiczenia utrwalaj  w  adepcie przekonanie, e  Bóg jest 
„trwale zanurzony w  ludzk  histori , e  ten ywy, pe en energii 
i  zaanga owany Stwórca nie jest oboj tny na yciowe zmagania 
ludzko ci” 6. Magis oznacza tak e pe ny, harmonijny i  wiadomy 

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 Tam e, s. 75.
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rozwój ka dego cz owieka, dzi ki któremu talenty, zdolno ci, 
a  tak e praca wykorzystywane s  na „wi ksz  chwa  Boga”. 
Autorzy dokumentu Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowa-
nia pisz  wr cz, e  w a nie w  tak rozumianym rozwoju jednostki 
zawiera si  w a ciwy s e n s  (podkre l. P. .) tego s owa: 

„Wi cej” nie oznacza porównania z  innymi ani mierzenia post -
pu wed ug pewnego absolutnego poziomu. Chodzi raczej o  mo -
liwie najpe niejszy rozwój pojedynczej osoby na ka dym etapie 
jej ycia, wraz z  gotowo ci  kontynuowania rozwoju przez ca e 

ycie oraz motywacj  spo ytkowania rozwijanych darów dla 
dobra innych 7.

2. Realizacje idei magis
 W ponad czterechsetletniej historii zakonu jezuitów mo na 
by wymienia  wiele postaci, którzy ide  magis, rozumian  jako 
rozwój w asnej osoby, potraktowa y bardzo powa nie, i  to za-
równo jako rozwój w  aspekcie duchowym – – wystarczy wspo-
mnie  o  50 jezuickich wi tych i  147 b ogos awionych – – jak 
i  w  aspekcie naukowym, artystycznym, spo ecznym, a  nawet 
politycznym. Do rozwoju talentów i  zdolno ci cz onków zako-
nu przyczynia  si  doskonale zorganizowany system kszta ce-
nia wyst puj cy w  szko ach jezuickich. Odwo ywa  si  on m.in. 
do studenckich do wiadcze  za o yciela zakonu, wyniesionych 
z  paryskiego Kolegium Montaigu, których kwintesencj  sta o 
si  promowanie sposobu kszta cenia zwanego modus parisiensis. 
Formu a ta obejmowa a m.in. dwa niezwykle wa ne za o enia 
porz dkuj ce proces edukacji: system klasowo-lekcyjny oraz 
promocj  uczniów do wy szej klasy po zaliczeniu przez nich 
stosownej partii materia u. Trzeba wiedzie , e  w  zdecydowanej 
wi kszo ci ówczesnych szkó  procedury te nie stanowi y regu-
y 8. Jezuicka pedagogia by a wi c wypadkow  modus parisiensis, 

7 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, t um. B. Steczek, Kraków 
1989, s.  27.

8 Por. G. Codina, The “Modus Parisiensis”, w: The Jesuit “Ratio Studiorum”. 
400th Anniversary Perspectives, red. V.J. Duminuco, New York 2000, s.  28-49.
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tradycyjnego scholastycznego nauczania (z zachowanym po-
dzia em na trivium i  quadrivium) oraz duchowo ci ignacja skiej, 
obecnej tak w  wiczeniach duchownych, jak i w  spisanych przez 
Ignacego Konstytucjach zakonu, a  zw aszcza ich „Czwartej Cz -
ci”, po wi conej kszta ceniu przysz ych zakonników 9. Edu-

kacja w  jezuickich kolegiach, przez kilka stuleci, bez wzgl du 
na po o enie geograficzne szko y, opiera a si  na jednym doku-
mencie Ratio Studiorum opublikowanym w  roku 1599. Jego ge-
neza jest jednak o  kilkadziesi t lat wcze niejsza. W  roku 1551 
za o one zosta o Kolegium Rzymskie (Collegio Romano; dzisiej-
szy Uniwersytet Gregoria ski w  Rzymie). Zbiór zasad odno -
nie  nauczania i  wychowania obowi zuj cy w  tej szkole sta  si  
w  roku 1564 – – zgodnie z  decyzj  ówczesnego genera a zakonu 
Franciszka Borgiasza – – podstaw  do sporz dzenia pierwszego 
dokumentu, normuj cego dzia anie szkó  jezuickich w  wi kszo-
ci krajów europejskich. Jednak powszechne stosowanie tzw. 

Regu  Kolegium Rzymskiego mia o charakter przej ciowy. W  roku 
1583 nowo wybrany genera  Towarzystwa Claudio Aquaviva 
powo a  komisj  z o on  z  sze ciu do wiadczonych jezuickich 
pedagogów pochodz cych z  pi ciu krajów i  zleci  im, by w  opar-
ciu o  w asne do wiadczenia, wspólnymi si ami zredagowali 
Ratio Studiorum. Po trzech latach pracy, korzystaj c tak e z  po-
mocy profesorów Kolegium Rzymskiego, sporz dzono projekt 
dokumentu, który rozes ano do wszystkich jezuickich prowincji 
w  Europie na dalsze konsultacje. Zebrane uwagi, cz sto bardzo 
krytyczne, na powrót trafi y do rzymskiej komisji, która w  roku 
1591 przygotowa a now , poprawion  wersj  projektu. Nowe 
Ratio zosta o eksperymentalnie wprowadzone do szkó  na okres 
trzech lat. Do wiadczenia uzyskane w  tym okresie pos u y y do 
stworzenia trzeciej ostatecznej wersji dokumentu w  roku 1599, 
która mia a przetrwa  – – z  pewnymi zmianami – – do pocz tku 
wieku XX 10.

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 Stu-
diorum”, 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 Stu-
diorum z  roku 1599, obejmowa  pi cioklasowe (rzadziej sze cio-
klasowe) studia inferiora, na które sk ada y si  trzy klasy grama-
tyki, klasa poetyki i  klasa retoryki, odpowiadaj ce z  grubsza 
wspó czesnej szkole redniej. Drugi etap nauki stanowi y studia 
superiora, czyli wy sze, o  charakterze uniwersyteckim, obejmuj -
ce z  regu y trzyletni kurs filozofii, po którym nast powa o czte-
ro- lub sze cioletnie zg bianie wiedzy teologicznej 11.
 Je li we miemy pod uwag  d ugi okres studiów, jak i  bardzo 
ró norodny dobór przedmiotów oraz surow  dyscyplin , jaka 
nauczaniu towarzyszy a, mo emy odnie  ze wszech miar s usz-
ne wra enie wszechstronnego przygotowania przysz ych jezui-
tów tak do zada  ewangelizacyjnych, jak i  do pracy o  charakterze 
naukowym. O  roli, jak  – – zw aszcza w  XVI i  XVII wieku – – odgry-
wa y jezuickie kolegia i  uniwersytety, mo e wiadczy  porów-
nanie, jakiego wobec szkó  Towarzystwa Jezusowego u y  w  po-
owie wieku XVII portugalski jezuita Balthasar Teles. Stwierdzi  

on mianowicie, e  ka de jezuickie kolegium jest niczym „ko  
troja ski, wype niony o nierzami z  Niebios i  ka dego roku do-
starczaj cy nowe zast py owców dusz” 12. Formacj  przysz ych 
„duchowych konkwistadorów” utwierdza y dodatkowe dwa 
lata nowicjatu przed wst pieniem do zakonu oraz dodatkowy, 
probacyjny rok po zako czeniu studiów. Te staranne przygoto-
wania w  kszta towaniu przysz ych cz onków zakonu sk oni y 
ojca Telesa do jeszcze jednej i – – trzeba to przyzna  – – niezwykle 
oryginalnej konstatacji. Jego zdaniem formacja nowych jezuitów 
podobna jest do ci y s onia. Pos uguj c si  fragmentem tekstu 
zaczerpni tym z  Historia Naturalis Plinusza Starszego, Balthasar 
Teles opisuje dwuletni okres (sic !) przebywania m odych s oni 
w  onie matki, w  celu nabrania si  pozwalaj cych znosi  przy-
sz e trudne warunki ycia, w  tym czynn  pomoc cz owiekowi 
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 wspó towarzyszy, którzy dlatego przechodz  tak 
d ugi okres próbny przed przyst pieniem do Towarzystwa, by 
pó niej,

podró owa  po ca ym wiecie, rozmawia  z  najbardziej zawzi -
tymi heretykami, radzi  sobie z  najbardziej zepsutymi grzeszni-
kami, nie zwa aj c na gro ce niebezpiecze stwa wys uchiwa  
spowiedzi, naucza  pogan, dyskutowa  z  Luteranami, pracowa  
z  barbarzy cami, zmagaj c si  przy tym z  wszystkimi niebezpie-
cze stwami wiata 13.

S owa ojca Telesa mog  wyda  si  nam nazbyt pompatyczne, jed-
nak ten barokowy, kwiecisty styl nie powinien przes oni  nam 
prawdy, jaka w  tych stwierdzeniach tkwi – – prawdy o  wiecie, 
która by a dobrze znana ludziom XVII wieku, stulecia, w  którym 

y  wybitny jezuita, o  którym b dziemy teraz mówi .
 Matteo Ricci to cz owiek o  prawdziwie renesansowej wiedzy, 
jego nazwisko cz sto trafia do rozmaitych, popularnych ran-
kingów prezentuj cych najwybitniejszych polihistorów w  dzie-
jach wiata 14. Wspomniany ju  jezuicki optymizm, po czony 
z  akceptacj  (a nawet afirmacj ) otaczaj cego wiata sprawi , 

e  wielu spo ród zakonników po wi ci o swe ycie poznawaniu 
przyrody, regu  rz dz cych natur  czy ludów, które zamieszkuj  
nasz  planet . Ta ostatnia dzia alno  sz a w  parze z  intensyw-
n  akcj  misyjn  podejmowan  przez Towarzystwo Jezusowe na 
wszystkich kontynentach. 
 Chris Lowney w  swej ksi ce Heroic Leadership. Best Practices 
from 450-Year-Company that Changed the World po wi conej je-
zuickim modelom przywództwa, podrozdzia  o  Matteo Riccim 
zatytu owa  The Linguist, Mapmaker, Philosopher, and Multicultura-
list 15. Jednak te zebrane w  tytule okre lenia nie oddaj  w  pe ni – – 
jak zobaczymy – – wszystkich talentów, jakie przejawia  w oski 

13 Tam e, s.  218.
14 List of Notable Polymaths, http://en.wikipedia.org/wiki/Polymath, 

02.08.2009. W  roku 2000 ameryka ski magazyn „Life” umie ci  nazwisko Ric-
ciego w ród 100 najwa niejszych osób mijaj cego tysi clecia (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.
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 jezuita. Zbieg okoliczno ci, który mo na traktowa  symbolicznie, 
sprawi , e  Ricci przyszed  na wiat kilka tygodni przed mierci  
w. Franciszka Ksawerego (1506-1552) – – cz owieka, którego dzie-
o mia  w  przysz o ci kontynuowa . Franciszek Ksawery po zor-

ganizowaniu misji w  Indiach (od roku 1542) i  Japonii (od roku 
1549) 16, zapragn  uda  si  do Chin, które dla niego mia y funda-
mentalne znaczenie w  procesie nawracania na chrze cija stwo 
ca ego Dalekiego Wschodu. Przebywaj c w  Japonii, pó niejszy 
wi ty zauwa y  wp yw, jaki na religi  i  kultur  mieszka ców 

japo skiego archipelagu mia y Chiny. Z  Chin pochodzi a religia 
Japo czyków (tj. buddyzm i  taoizm), pismo, architektura i  sztu-
ka, a  nawet ich sposób ubierania si . Kluczem do chrystianizacji 
Japonii by a uprzednia chrystianizacja Chin. Jednak Ksawere-
mu nie by o dane dotrze  do Chin – – pa stwa w  owym czasie 
zamkni tego dla cudzoziemskich przybyszów i  sporadycznie 
otwieraj cego swoje granice dla portugalskich kupców tylko 
przez trzy miesi ce w  roku handluj cych z  chi skimi partnera-
mi w  kanto skim porcie 17. Franciszek Ksawery zmar  3 grudnia 
1552 roku na niewielkiej wyspie Shangchuan po o onej w  po-
bli u Kantonu, nie doczekawszy si  pozwolenia ze strony chi -
skich w adz na wjazd na teren Chin kontynentalnych. To wy-
darzenie sk oni o nast pc  Ksawerego, Generalnego Wizytatora 
Misji Towarzystwa Jezusowego we Wschodniej Azji Alessandra 
Valignano (1539-1606), do nast puj cej konstatacji pod adresem 
Kraju rodka: „O Ska o, Ska o, kiedy si  otworzysz?” 18. P kni -
cia w  „Skale” mia y pojawi  si  trzydzie ci lat po mierci wi te-
go, a  wi za y si  z  dzia alno ci  Matteo Ricciego.

16 Has o: 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, t um. 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 urodzi  si  6 pa dziernika 1552 roku w  po o onym nie-
daleko Ankony miasteczku Macerata, które wówczas wchodzi-
o w  sk ad w o ci papieskich. By  najstarszym z  trzyna ciorga 

dzieci Giovana Battisty Ricciego, zamo nego aptekarza. Na-
uk  – – czytania, pisania i  podstaw aciny – – pocz tkowo pobiera  
w  rodzinnym domu. Jednak kiedy w  roku 1561 jezuici otworzyli 
w  Maceracie kolegium, Matteo by  jednym z  pierwszych zapi-
sanych do  uczniów 19. Po zako czeniu edukacji w  rodzinnym 
mie cie w  roku 1568, na pro b  ojca Matteo uda  si  do Rzymu, 
by studiowa  prawo na Uniwersytecie La Sapienza 20. Tutaj, b -
d c pod silnym wra eniem tak naukowej, jak i  duszpasterskiej 
dzia alno ci zakonu jezuitów, zdecydowa  si  przerwa  studia 
i w  roku 1571 rozpocz  – – pod nadzorem wspomnianego ju  
Alessandro Valignano – – nowicjat w  Towarzystwie Jezusowym, 
zamieszkuj c w  otwartym cztery lata wcze niej, nowym domu 
zakonnym przy ko ciele Sant’ Andrea al Quirinale 21. W  roku na-
st pnym za  zacz  studiowa  w  Kolegium Rzymskim, czo owej 
jezuickiej uczelni. Po pierwszym roku studiów, który mia  cha-
rakter przygotowawczy i  polega  przede wszystkim na nauce 
retoryki, a  dzielony by  pomi dzy Rzym i  Florencj , Ricci roz-
pocz  w a ciwe studia, na które sk ada o si  trzyletnie studium 
filozofii, obejmuj ce logik , filozofi  naturaln  i  metafizyk 22. 
 W ramach filozofii naturalnej w  rzymskiej uczelni nauczano 
równie  przedmiotów cis ych, w  tym matematyki i  astrono-
mii, a  profesorem by  wybitny matematyk i  astronom Christoph 
Klau, zwany Claviusem (1538-1612). Niemiecki jezuita znany 
by  ze swych prac na temat Euklidesa, notacji algebraicznej, 
a  przede wszystkim jako g ówny 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, Bles-
sed, 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 prz z p pi  Grz gorz  XIII   roku 1582 23. 
Prz z zt r  l t  studió  pod ki ru ki m Cl vius  Ri i -
u z  si  t k  budo i  z g ró ,   t m z g ró  s o z-

h, ko struo i  tz . i z h k l d rz . N u z  si  
ró i  ust l  soko  k to  obi któ  stro omi z h 
prz  pomo  k dr t  or z obs ugi  strol bium   lu 
doko i  obli z  ru hu i  i bi ski h. Wi dz  M tt o Ri -
i go, i sio  z  z j  pro dzo h prz z Cl vius , mi  
  prz sz o i z o o o  pod z s hi ski j misji oski go 

j zuit . Poz  t m z  s m u z i l m M tt o Ri i pozost -
   kor spo d j m ko t k i  t k    z si  s go po-

b tu   Chi h 24. W rto spom i  j sz z  j d go prof sor , 
z  któr m m od  j zuit  spotk  si  pod z s s h rz mski h 
studió , hodzi o  Rob rt  B ll rmi  (1542-1621), bit go 
t olog , z ol ik  o i o go hrz ij st , pó i jsz go 

i t go. J k z u  J  L outur , Ri i i  móg  mi

l psz go du ho go prz od ik  i  t  i ustr szo  d o-
k t o i o go hrz ij st , tol r ji i  r do i, któr go 
Go th  z  „moim i t m” 25.

Dzi ki u    Kol gium Rz mskim M tt o Ri i roz i  
sz z gól  t l t: zdol o  z p mi t i . N tur  obd rz  
go f om l , r z „fotogr fi z ” p mi i .

Z ho  si  li z  i d t  j go spó z s h,   potr fi  
r to  d ugi  t kst  z ró o od po z tku do ko , j k i  od 
ko  do po z tku, po j d or zo m prz z t iu 26.

T  zdol o  Ri i zmo i , stosuj  i  roz ij j  poz    tr k-
i  studió  m tod  m mot h i z . J d  z  j go ulubio h 

t h ik, któr j z stoso i  dopro dzi  do p rf k ji, b  tz . 

23 Por. D.E. Du , Historia kalendarza. Jak cz owiek nauczy  si  okre la  rok, 
t um. M. Wrz i ski, W rsz  2002, s.  253-282.

24 Por. R. Modr s, Ignatian Humanism. A  Dynamic Spirituality for the Twen-
tieth-First Century, Chi go 2004, s.  101.

25 J. L outur , The Jesuits. A  Multibiography, t um. z  fr . J. L gg tt, 
W shi gto  1995, s.  183.

26 Ch.-M. Ch , Pierwsi jezuici w  Chinach, dz. t., s.  55.
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„pa ace pami ci”, sprowadzaj ce si  do konstruowania w  my li 
budowli, w  których rozmieszczane by y rzeczy, idee czy s owa, 
które pragn o si  zapami ta . Matteo metod  t , przypisywa-
n  greckiemu poecie Symonidesowi z  Keos, pozna  w  rzymskiej 
szkole podczas zaj  z  retoryki i  etyki z  podr cznika De Arte 
Rhetorica Cypriano Soareza 27. Wiele lat pó niej zastosowaniem 
tej metody poprzez jednorazowe przeczytanie i  zapami tanie 
pi ciuset chi skich ideogramów, a  nast pnie ich wyrecytowanie 
(równie  w  odwrotnej kolejno ci) zadziwia  swoich chi skich 
znajomych, pragn c, by poprzez podziw dla cudownej techni-
ki, otworzyli si  tak e na religi , w  której ta metoda by a rozwi-
jana 28. O  doskona ej pami ci Matteo Ricciego wiadczy  mo e 
równie  wykorzystanie w  publikowanych w  Chinach pracach 
przet umaczonych na chi ski tekstów, których nauczy  si  na 
pami  jako student we W oszech. Napisa  traktat o  przyja ni, 
zbiór pie ni, ksi g  z  dialogami wzorowan  na taoistycznych 
utworach, a w  nich wszystkich zawar  wiedz  zaczerpni t  
z  rzymskich i  greckich autorów poznanych w  trakcie studiów, 
wi kszo  z  tekstów przytaczaj c z  pami ci. Cytowa  Mowy Cy-
cerona, Epigramy Marcjalisa i  ca e, d ugie ust py zapami tane 
z  Horacego, Owidiusza i  Wergilego. Z  greckich pisarzy cytowa  
Bajki Ezopa, Ody Pindara, obszerne fragmenty z  Homera, Dialogi 
Platona oraz aby Arystofanesa 29. Pod koniec ycia pisa : „ca -
kiem brakuje mi ksi ek, tak, e  wi kszo  rzeczy, które teraz 
drukuj , przechowywa em w  mojej pami ci” 30.
 Jednak Matteo Ricciemu nie by o dane sfinalizowa  swych 
studiów kursem teologii w  Wiecznym Mie cie, bowiem pod 
koniec roku 1576 zg osi  gotowo  udania si  na misje. Praw-
dopodobnie o  takim wyborze drogi yciowej m odego klery-
ka zadecydowa  wp yw prze o onego nowicjuszy Alessandra 
Valignano, gor cego zwolennika pracy misyjnej, jak i  pewne 
marzenie, które Matteo ho ubi  w  sobie jeszcze w  rodzinnym 
domu. Zachowa  si  list napisany przez Ricciego do  szkolnego 

27 J.D. Spence, The Memory Palace of Matteo Ricci, New York 1984, s.  5.
28 Por. tam e, s.  3.
29 Por. R. Modras, Ignatian Humanism. A  Dynamic Spirituality for the Twen-

tieth-First Century, dz. cyt., s.  100.
30 J.D. Spence, The Memory Palace of Matteo Ricci, dz. cyt., s.  141.

Pedagogika...11 
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przyjaciela Giulia Fuligattiego, w  którym Matteo pisze o  ich 
wspólnych marzeniach z  czasów nauki w  kolegium w  Macera-
cie, a  pó niej w  Rzymie, by w  przysz o ci wyruszy  razem na 
misje do Indii 31. Po otrzymaniu zezwolenia od ówczesnego ge-
nera a zakonu Everarda Mercuriana, Ricci zosta  wybrany przez 
ówczesnego jezuickiego Prokuratora Indii Martina da Silv  do 
misji na Wschodzie. Matteo zosta  wybrany, pomimo e  nie mia  
jeszcze wi ce  kap a skich. Na decyzji ojca da Silvy niew t-
pliwie zawa y y talenty Ricciego: wietna pami  i  zdolno ci 
lingwistyczne, które okaza  si  mia y bardzo pomocne w  pra-
cy misyjnej 32. Pierwszym przystankiem w  podró y Matteo Ric-
ciego na Daleki Wschód okaza a si  portugalska Coimbra. Na 
miejscowym uniwersytecie rozpocz  Matteo w  roku 1577 studia 
teologiczne po czone z  intensywn  nauk  j zyka portugalskie-
go 33. W  Coimbrze uczestniczy  w  wyk adach jednego z  najwy-
bitniejszych teologów owych czasów Hiszpana Luisa de Moliny 
(1535-1600), który w  swych pracach próbowa  pogodzi  ask  
z  woln  wol  cz owieka 34. Jednak i  studia w  Coimbrze musia  
przerwa : 29 marca 1578 wyp yn  z  Lizbony na statku São Luís 
do Goa na zachodnim wybrze u Indii 35. Wraz z  Matteo w  drog  
uda o si  trzynastu innych jezuitów, w ród nich byli te  trzej ko-
ledzy, poznani podczas nauki w  Coimbrze: Rodolfo Acquaviva, 
Francesco Pasio i  Michele Ruggieri (1543-1607) – – pó niejszy to-
warzysz Ricciego w  wyprawie do Chin, pierwszy Europejczyk, 
który legalnie w  czasie panowania dynastii Ming przenikn  na 
teren Pa stwa rodka 36.
 Po trwaj cej blisko pó  roku podró y, obfituj cej w  liczne 
sztormy, choroby (tyfus, szkorbut), zamkni ci w  przypominaj -
cych trumny „kajutach”, tak ma ych, e  nie mo na by o w  nich 

31 Por. ten e, Girotondo cinese, t um. z  ang. C. Foldes, Vicenza 1997, s.  59.
32 G. Andreotti, Jezuita w  Chinach. Matteo Ricci z  Italii do Pekinu, t um. E. Ka-

batc, 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. Has o: 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.
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sta , a  nawet siedzie , z  jednym tylko postojem po drodze w  Mo-
zambiku, 13 wrze nia 1578 roku pó ywi misjonarze dotarli do 
portu w  Goa 37. W  Indiach Matteo sp dzi  ponad trzy lata. Od-
dawa  si  tu przede wszystkim pracy misyjnej, a  poza tym ko -
czy  studia teologiczne, naucza  greki i  gramatyki w  jezuickim 
Kolegium Saõ Paulo w  Goa oraz w  Kolegium Madre de Deus, 
w  po o onym oko o 700 kilometrów na po udnie mie cie Koczin. 
W  Koczinie w a nie, w  lipcu roku 1580, otrzyma  wi cenia ka-
p a skie 38. Jednak 26 kwietnia roku 1582 Matteo opu ci  na za-
wsze Indie. Sta o si  tak za spraw  jego towarzysza Michele Rug-
gieriego i  prze o onego misji Alessandra Valignano. Ten ostatni, 
na pro b  Ruggieriego, poleci  Ricciemu uda  si  do Makau, 
gdzie od trzydziestu miesi cy przebywa  Ruggieri, doskonal c 
j zyk chi ski 39. Talenty ojca Matteo, które tak ceni  jego starszy 
kolega, mia y zosta  wykorzystane w  pracy misyjnej w  Chinach.
 Po trudnej podró y, która przebiega a przez s yn c  z  burz 
Cie nin  Malakka, Matteo Ricci 7 sierpnia 1582 roku wyl dowa  
w  Makau 40. Tutaj zamieszka  wraz z  Michele Ruggierim i  dwoma 
innymi zakonnikami w  Casa de Saõ Martinho. Ruggieri liczy  na 
pomoc nowo przyby ego towarzysza, tak w  nauce chi skiego, 
jak i w  nawi zywaniu kontaktów z  lokalnymi w adzami 41. Mat-
teo z  zapa em zabra  si  do nauki j zyka, i  trzeba to przyzna  
czyni  b yskawiczne post py. W  ci gu trzynastu lat nauki Ricci 
opanowa  biegle w  mowie i w  pi mie j zyk mieszka ców Chin, 
przy czym pos ugiwa  si  nim tak doskonale, e  nie tylko zadzi-
wia  tym Chi czyków, ale jak zauwa a jezuicki sinolog Joseph 
S.  Sebes

37 Por. Literature of Travel…, dz. cyt., s.  109.
38 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 Jesu-
its. A  Multibiography, dz. cyt., s.  183; Has o: Ricci, Matteo (1552-1610), w: Bio-
graphisch-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.
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b dy gramatyczne, które Ricci pope nia  pisz c po w osku, 
wskazuj , e  lepiej pos ugiwa  si  chi skim ni  swym ojczystym 
j zykiem 42.

 Gdy w  lach 1582-1583 Ricci przebywa  w  Makau, ojciec Rug-
gieri trzykrotnie podejmowa  wyprawy do Kantonu w  celu 
uzyskania zgody od chi skich w adz na sta e osiedlenie jezui-
tów na terenie Chin kontynentalnych. Trzecia wyprawa zosta a 
uwie czona sukcesem. Ruggieri i  towarzysz cy mu ojciec Pasio 
wzi li bowiem ze sob  wygrywaj cy godziny zegar, a  na ten 
zdumiewaj cy dla ówczesnych Chi czyków przedmiot zwróci  
uwag  wicekról prowincji Guandong Zhen Rui 43. Po obdarowa-
niu dostojnika tym szczególnym upominkiem, Ruggieri i  Pasio 
otrzymali zgod  na zamieszkanie w  le cym 150 kilometrów na 
pó nocny zachód od Makau mie cie Zhaoqing. Niestety ju  kilka 
miesi cy pó niej Zhen Rui, popad szy w  nie ask , nie chc c po-
garsza  swojej sytuacji, odes a  jezuitów na powrót do Makau 44. 
Jednak ten krótki pobyt na chi skim l dzie (od 27 grudnia 1582 
do marca 1583) zaowocowa  znacz c  zmian  w  yciu zakon-
ników. Ojciec Ruggieri, za rad  chi skiego dowódcy garnizonu 
w  Kantonie, wicekróla i  mandarynów, ogoli  g ow  i  zarost na 
twarzy oraz przywdzia  szat  buddyjskiego mnicha, by – – jak 
to sam okre li  – – „sta  si  wszystkim dla wszystkich, ut Chri-
sto Sinas lucrifacerem (aby pozyska  Chiny dla Chrystusa)” 45. 
Podobnie jak Ruggieri post pili pó niej inni jezuici przebywa-
j cy w  tym czasie w  Makau, tak e ojciec Ricci. By a to ze strony 
Ruggieriego swoista lekcja inkulturacji udzielona wspó braciom, 

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 chi skie s  zapisywane alfabetem aci skim, zgodnie 
z  oficjalnie przyj tym na terenie Chi skiej 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. Ist-
nieje te  inna wersja tej historii, zgodnie z  któr  decyzja o  upodobnieniu si  do 
buddyjskich mnichów podj ta zosta a podczas powtórnego przybycia do Zha-
oqing, za namow  gubernatora Wanga Pana (por. G. Andreotti, Jezuita w  Chi-
nach. Matteo Ricci z  Italii do Pekinu, dz. cyt., s.  33).
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która szczególnie mocno mia a wp yn  na Matteo Ricciego 
i  jego pó niejszy stosunek do chi skiej kultury i  tradycji.
 Niespodziewanie pod koniec lata 1583 roku jezuici w  Makau 
otrzymali zaproszenie do osiedlenia si  na sta e w  Zhaoqing – – 
mie cie, które dopiero co przysz o im opu ci . Sta o si  tak za 
spraw  gubernatora prowincji Guandong Wanga Pana. Na kon-
tynent uda  si  tym razem Michele Ruggieri z  Mateo Riccim, bo-
wiem ojciec Pasio, jeszcze przed nadej ciem listu od chi skiego 
dostojnika, wyruszy  do Japonii. W  ten sposób 10 wrze nia 1583 
roku otwarta zosta a pierwsza od czasów redniowiecza sta a 
misyjna placówka chrze cija ska na terenie kontynentalnych 
Chin 46.
 Ricci z  Ruggierim wznie li w  Zhaoqing niewielki dom i  ko -
ció  pod charakterystycznym wezwaniem wi tynia Kwiatu 
Nie miertelnych (Xian Hua Si), nawi zuj cym do nazw wi -
ty  buddyjskich, a  tak e do wznosz cej si  w  pobli u pagody 
zwanej „Kwitn c  Wie ” 47. Specyficzny charakter jezuickiej re-
zydencji sprawia , e  dost p do niej mieli o  ka dej porze dnia 
i  nocy wszyscy mieszka cy miasta, w  tym mandaryni – – przed-
stawiciele tutejszej elity spo eczno-kulturalnej, którzy nie mogli-
by odwiedza  misjonarzy, gdyby ci ostatni mieszkali w  prywat-
nym domu: mandaryni nie mogli bowiem odwiedza  domów 
osób z  klas ni szych spo ecznie 48. Misjonarze poza spotkaniami 
z  mieszka cami Zhaoqing intensywnie uczyli si  chi skiego, tak 
e  w  roku 1584 wydali przy pomocy chi skich przyjació  ksi -

k  zatytu owan  Tianzhu Shiyi (Prawdziwa wyk adnia Pana Nie-
ba), rodzaj katechizmu w  formie dialogów, z  do czonym do  

46 Por. J.F. Moran, The Japanese and the Jesuits. Alessandro Valignano in Sixtee-
nth-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 

. 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 
utrzymywa  równie , e  charakterystyczne wezwanie mia o, poprzez nazw  
„kwiat”, nawi zywa  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 Twen-
tieth-First Century, dz. cyt., s.  103.
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Dziesi ciorgiem przykaza , Ojcze nasz i  Zdrowa  Mario, równie  
spisanymi w  j zyku chi skim 49. Michele Ruggieri podj  te  kil-
ka podró y do miast po o onych na chi skim Po udniu. Ricci 
w  tym czasie wykonywa  m.in. prace, które mia y mu zjedna  
podziw i  uznanie Chi czyków. W ród nich by y – – jak je sam oj-
ciec Matteo okre la  – – tzw. „drobnostki” (cosette), czyli wykony-
wane przez niego metalowe kule, zegary s oneczne i  mechanicz-
ne, pryzmaty, które przyczyni y si  do jego s awy „wielkiego 
czarnoksi nika” w  ówczesnych Chinach 50. Jednak prawdziwy 
szacunek w ród mieszka ców Zhaoqing wzbudzi a Mapa wiata 
(Mappamondo) wykonana przez Ricciego w  roku 1584, a  nast p-
nie – – na pro b  i  za pieni dze w adz miasta – – wydrukowana i  za-
wieszona w  jednym z  pomieszcze  domu misyjnego. Sta a si  
pretekstem do nieko cz cych si  pyta  o  nieznane odwiedza-
j cym kraje, w  szczególno ci o  Europ , a  samemu ojcu Matteo 
stworzy a doskona  okazj , by zaspokaja  ciekawo  pytaj cych 
i  przekaza  im wiedz  nie tylko z  dziedziny geografii czy as-
tronomii, ale tak e religii chrze cija skiej. Dzie o Ricciego, który 
zyska  miano „genialnego kartografa”, sta o si  tak popularne, 
e  za jego ycia w  Chinach ukaza o si  jego dwana cie kolejnych 

wyda , coraz to bardziej ulepszanych i  poprawianych przez 
w oskiego jezuit 51. Uznanie w ród miejscowej ludno ci, jakim 
cieszy  si  ojciec Matteo Ricci, znalaz o równie  wyraz w  tytule, 
jakim misjonarz zosta  obdarzony – – M drzec Tai Xi („z Dalekie-
go Zachodu” 52), wkrótce te  sam Ricci zacz  przedstawia  si  
jako Li Madou (Chi czycy nie znaj  d wi ku „r”, a  ich imiona 
zazwyczaj nie przekraczaj  wielko ci trzech sylab) 53.
 Jednak konwersji na chrze cija stwo by o w  tym czasie nie-
wiele (80 w  ci gu pierwszych sze ciu lat 54), 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 wi za  si  z  wieloma trudno ciami i  wyrzeczeniami. 
Alessandro Valignano, bawi c krótko w  tym mie cie, tak scha-
rakteryzowa  ycie ojca Matteo:

Nigdy nie móg  usi  w  obecno ci mandarynów, a w  czasie 
audien cji zawsze pozostawa  przed nimi na kl czkach. Podejrze-
wano go o  szpiegostwo na rzecz Portugalczyków z  Makau. Jego 
dom traktowany by  jak pagoda, gdzie mandaryni mogli organi-
zowa  swoje przyj cia. Pomimo tych rzeczy, które musia  znosi , 
i  pomimo beznadziei, panuj cej w  pierwszych latach, nigdy nie 
napisa  do mnie, e  chce wraca  lub e  pobyt w  Chinach to strata 
czasu, jak post pi oby wiele osób na jego miejscu 55.

Po doj ciu do w adzy nowego, nieprzychylnego chrze cija -
stwu wicekróla, sytuacja jezuitów w  Zhaoqing sta a si  na tyle 
niekorzystna, e  zakonnicy byli zmuszeni w  sierpniu 1589 roku 
przenie  si  do odleg ego o  200 kilometrów na pó noc miasta 
Shaozhou (dzi  Shaoguan). W  wyje dzie towarzyszy  Ricciemu 
zakonny wspó brat Portugalczyk Antonio d’Almeida. Michele 
Ruggieri rok wcze niej powróci  do Europy, by przygotowa  pa-
pieskie poselstwo do Chin. Niestety plan ten nie zosta  zreali-
zowany, a  Ruggieri do Chin ju  nie powróci , umieraj c w  roku 
1607 w  Salerno, niedaleko rodzinnego Neapolu 56.
 Sze cioletni pobyt w  Shaozhou okaza  si  jednym z  trudniej-
szych etapów w  chi skiej misji Matteo Ricciego. Wp yn  na 
to zarówno niezdrowy, malaryczny klimat miasta, który przy-
czyni  si  do mierci Antonia d’Almeidy, a  pó niej jego nast p-
cy ojca Francesca de Petrisa, jak i  niech  czy wr cz wrogo  
mieszka ców. Misja prze y a m.in. atak kamieniami ze strony 
pijanych wyrostków oraz napad rabunkowy, w  czasie którego 
ojciec Matteo zosta  powa nie ranny w  nog . Jednak nie wszy-
scy miejscowi byli wrogo nastawieni wobec jezuitów, Ricciemu 
uda o si  zjedna  przychylno  –– poprzez nauk  matematyki – – 
syna lokalnego notabla Qu Taisu, który mia  si  pó niej okaza  
bardzo pomocnym rzecznikiem jezuickiej misji na chi skiej 

55 Cyt. za: J. Lacouture, The Jesuits. A  Multibiography, dz. cyt., s.  194.
56 Por. G. Andreotti, Jezuita w  Chinach. Matteo Ricci z  Italii do Pekinu, dz. cyt. 

s.  40-42.
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ziemi i  niezawodnym przyjacielem ojca Matteo 57. W  Shaozhou 
Ricci kontynuowa  nauk  j zyka chi skiego oraz zacz  inten-
sywnie poznawa  kultur  tego kraju, m.in. z  zapa em zwróci  
si  ku studiowaniu klasycznych pism konfucja skich. Zauwa y  
szybko podobie stwa pomi dzy tym, co mo na okre li  mianem 
konfucjanizmu, a  religi  chrze cija sk , staj c si  szybko zwo-
lennikiem nauk staro ytnego, chi skiego m drca Konfucjusza 
(551-479 p.n.e.). Jak sam pisa :

Zauwa y em w  ksi gach kanonicznych [konfucja skich] wiele 
fragmentów zgodnych ze sprawami wiary, takich, jak jedno  
Boga, nie miertelno  duszy czy chwa a nale na wi tym 58.

Nie traktowa  przy tym systemu konfucja skiego jako religii, ale 
raczej jako wyk adni  regu  polityczno-etycznych. Akceptuj c 
zasady konfucjanizmu, w  tym kult przodków i  cze  oddawa-
n  Konfucjuszowi, stara  si  wypracowa  p aszczyzn  dialogu 
pomi dzy kultur  europejsk  i  chi sk , co mia o zaowocowa  
(i rzeczywi cie zaowocowa o) konwersjami religijnymi na ka-
tolicyzm 59. W  latach 1591-1594 Matteo Ricci intensywnie praco-
wa  nad t umaczeniem tzw. Czteroksi gu (Sishu) przypisywanego 
Konfucjuszowi. Przet umaczony tekst s u y  nast pnie ojcu Mat-
teo za podr cznik do nauczania chi skiego nowo przyby ych 
do misji jezuitów 60. Mattteo Ricciemu zawdzi czamy nie tylko 
recepcj  systemu konfucja skiego w  Europie, mia  on równie  
wp yw na powstanie zlatynizowanej formy nazwiska chi skiego 

57 Por. J. Lacouture, The Jesuits. A  Multibiography, dz. cyt. s.  195-197; G. An-
dreotti, 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 konfuja skich ogranicza a si  do 
tzw. „oryginalnego konfucjanizmu”, czyli pism z  najwcze niejszego okresu 
rozwoju tej religii, bezpo rednio przypisywanych samemu Konfucjuszowi 
(por. X. Wang, Christianity and Imperial Culture, dz. cyt., s.  94).

60 Por. L.M. Jensen, Manufacturing Confucianism. Chinese Tradition and Univer-
sal Civilization, Durham 1997, s.  93.
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m drca – – „Konfucjusz” – – pod któr  orientalny filozof funkcjonu-
je w  wiecie do dzi 61.
 Wp yw my li konfucja skiej na Ricciego by  na tyle dalekosi -
ny, e  obj  równie  zmian  ubioru. Ojciec Matteo i  jego wspó -
bracia 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 spo ecznego presti u. Jezuici przy-
wdziali wówczas jedwabny strój, zapu cili brody i  zacz li by  
noszeni w  lektyce, na wzór elitarnej grupy chi skich uczonych-
-urz dników, okre lanych b d  to mianem ru lub bardziej oficjal-
nie xiucai (dyplomowani), b d  daoren (ludzie Drogi; ludzie Tao) 
i  powszechnie traktowanych jako konfucja scy m drcy 62. Ricci 
w  li cie do ówczesnego genera a zakonu Claudia Aquavivy, t u-
macz c zmian  zwyczajów zakonników, zwróci  uwag  na brak 
szacunku czy wr cz niech , jak  na skutek upadku obyczajów 
w  klasztorach powszechnie darzono buddyjskich mnichów: 

Aby zyska  wy szy status, nie chodzimy po ulicach pieszo, lecz 
ka emy si  nosi  w  lektyce, tak jak czyni  tutaj ludzie wy si ran-
g . Potrzebujemy tego rodzaju presti u w  tym regionie, bo bez 
tego nie b dzie post pu w  pracy z  poganami. Miano cudzoziem-
ca i  miano kap ana s  przez Chi czyków uwa ane za tak nie-
godne, e  potrzebujemy tej, jak i  innych zmian, aby im pokaza , 
e  nie jeste my kap anami, tak niegodnymi, jak ich w a ni 63.

Kiedy tylko nadarzy a si  okazja, ubrany w  nowe szaty Mat-
teo Ricci 18 kwietnia 1595 roku 64 bez alu opu ci   niego cinne 

61 Lektura pism Matteo Ricciego wykazuje co prawda, e  w oski jezuita po-
s ugiwa  si  form  „Confuitio”, jednak stanowi a ona punkt wyj cia do zla-
tynizowanego imienia „Confucius”, które pojawi o si  w  ksi ce zatytu owa-
nej Confucius Sinarum philosophus sive scientia Sinensis latine exposita, wydanej 
w  roku 1687 w  Pary u, której za podstaw  s u y y trzy ksi gi: Wielka Nauka, 
Doktryna rodka i  Dialogi konfucja skie, przet umaczone blisko sto lat wcze niej 
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 Univer-
sal 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, udaj c si  na pó noc. Przy pomocy wysokiego, ce-
sarskiego urz dnika liczy  na dotarcie do cesarza. Mia  nadzie-
j , e  zdo a przekona  chi skiego w adc  do wydania zgody 
na swobodne szerzenie wiary chrze cija skiej na terenie Chin. 
Jednak Pekinu, podczas tej niezwykle ci kiej podró y – – jeden 
z  chi skich nowicjuszy straci  ycie w  nurtach rzeki Jangcy – – nie 
by o mu dane osi gn . Po kilkutygodniowym pobycie w  stolicy 
chi skiego Po udnia Nankinie, gdy nie uzyska  zgody na pobyt 
w  mie cie, wraz z  towarzysz cymi mu wspó bra mi zawróci  do 
po o onego o  ponad 450 kilometrów na po udnie Nanczangu, 
docieraj c tu 28 czerwca 65. Miasto to wydawa o si  pod dwo-
ma wzgl dami idealne dla pracy misyjnej: y o tu du o ludzi 
wykszta conych, przychylnie nastawionych do jezuitów oraz 
mieszka a daleka rodzina cesarza, a  poprzez jej cz onków Ric-
ci planowa  dotrze  do ich dostojnego krewniaka 66. Jednak ojcu 
Matteo nie uda o si  przekona  cz onków rodziny cesarskiej do 
swych planów, zyska  natomiast szacunek i  uznanie w ród miej-
scowej elity intelektualnej. Przyj ty zosta  nied ugo po przyje -
dzie do dzia aj cej w  Nanczangu Akademii Groty Bia ego Jele-
nia, rodzaju stowarzyszenia, które sam Ricci okre li  jako „una 
Accademia di letterati”, zrzeszaj cego konfucja skich uczonych, 
spotykaj cych si  na wspólnie organizowanych dyskusjach i  wy-
k adach 67. W  Nanczangu Ricci zaprzyja ni  si  z  przedstawicie-
lem lokalnej arystokracji ksi ciem Jian’an, któremu zadedykowa  
Traktat o  przyja ni (Jiaoyou lun), sw  pierwsz  samodzielnie napi-
san  w  j zyku chi skim ksi k . Tak opisywa  genez  tego dzie-
a w  poprzedzaj cej je przedmowie:

[Ksi ] zamiast mnie zlekcewa y , przyj  mnie zgodnie z  na-
le nym rytua em i  wyda  na m  cz  wspania e przyj cie. Przy 
zastawionym stole, przysun  swe krzes o do mojego i  trzyma-
j c mnie za r ce rzek , co nast puje: „Nigdy nie zaprzepa ci em 
okazji, by zyska  przyjaciela oraz okaza  mój szacunek m om 

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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pe nym cnót i  zas ug, kiedy tylko zaszczyc  moje w o ci sw  wi-
zyt . Jako, e  Zachód, to miejsce prawo ci i  moralno ci, chcia -
bym wiedzie , co tamtejsi ludzie s dz  o  przyja ni”. Z  kolei ja, 
zapisa em to, czego nauczy em si  w  przesz o ci, a  moje pisanie 
zape ni o ten tom, który stanowi Traktat o  przyja ni 68.

Co ciekawe, opublikowana z  ko cem roku 1595 ksi ka nie by a 
przez ojca Matteo autoryzowana. Przyczyn  by a d uga i  skom-
plikowana procedura wydawania zgody na ksi kowe publi-
kacje stosowana przez ówczesny Ko ció  katolicki, w  tym tak e 
zakon jezuitów. Jak sformu owa  to sam Ricci,

eby opublikowa  cokolwiek, musz  otrzyma  zgod  od tylu na-
szych ludzi, e  nic nie jestem w  stanie wykona . Ludzie, którzy 
nie s  w  Chinach i  nie potrafi  czyta  w  j zyku chi skim, ko-
niecznie chc  ocenia  [publikacje] 69.

Sama praca Ricciego stanowi a zbiór i  t umaczenie oraz omówie-
nie stu aforyzmów o  przyjacio ach i  przyja ni, zaczerpni tych 
z  dzie  s ynnych zachodnich my licieli, filozofów i  przywódców, 
m.in. Platona, Arystotelesa, Aleksandra Wielkiego, Owidiusza, 
Cycerona, Plutarcha, Marcjalisa, Seneki, Kwintyliana czy w. 
Augustyna. Ksi ka cieszy a si  wielkim uznaniem w ród wy-
kszta conej, mandary skiej warstwy Chi czyków, by a wielo-
krotnie wznawiana, do  szybko zosta a tak e przet umaczona 
na japo ski i  korea ski 70.
 Kolejna ksi ka Ricciego w  j zyku chi skim wydana w  roku 
1596 mia a równie  s u y  zacie nieniu wi zów przyja ni 
z  wysokim chi skim urz dnikiem. Publikacja ta to Sztuka pa-
mi ci na Zachodzie (Xi guo ji fa), dzie o, w  którym ojciec Mat-
teo przedstawi  chi skim czytelnikom doskonale mu znane – – 
o  czym mogli my si  wcze niej 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 Socie-
ty. 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 Friends-
hip”, dz. cyt., s.  357-372; Ch.-M. Chen, Pierwsi jezuici w  Chinach, dz. cyt., s.  61.
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mnemotechniczne 71. Ksi ka by a podarunkiem dla gubernatora 
prowincji Jiangxi Lu Wangaia i  jego trzech synów. Mia a za zada-
nie pomóc dzieciom dostojnika w  zdaniu trudnych egzaminów 
pa stwowych, podczas których egzaminowany musia  wykaza  
si  doskona  znajomo ci  chi skich klasyków, w  szczególno ci 
za  konfucja skiego Czteroksi gu. Publikacja w  swej zasadniczej 
cz ci opiera a si  na pismach Pliniusza i  Cycerona i  zawiera a, 
opisywan  ju  tutaj, koncepcj  „pa acu pami ci” 72.
 W roku 1597 w  dowód uznania dla swej pracy w  Nanczangu, 
Ricci zosta  mianowany przez Alessandra Valignano prze o o-
nym jezuickich misji w  Chinach 73. Jednak zakonnikom nie by o 
dane d ugo przebywa  w  tym mie cie: 23 czerwca 1598 roku, 
dzi ki wsparciu cesarskiego ministra Whanga Zhongminga, 
wyruszyli do Pekinu, gdzie Matteo Ricci mia  s u y  mo nemu 
protektorowi sw  wiedz  matematyczn  i  astronomiczn  przy 
reformowaniu chi skiego kalendarza. Do stolicy Ricci przy-
by  7  wrze nia w  towarzystwie trzech jezuitów: przys anego 
z  Shaoz hou ojca Lorenzo Cattaneo, brata Bastiana Fernandesa 
i  nowicjusza chi skiego pochodzenia, z  zawodu malarza, zna-
nego pod portugalskim imieniem i  nazwiskiem jako Manoel Pe-
reira, autora portretu w oskiego misjonarza 74. W  Pekinie jezui-
ci trafili na czas napi cia i  zamieszania spowodowany toczon  
w a nie na terenie Korei wojn  z  Japo czykami. Cudzoziemcy 
nie byli mile widziani, tak w  mie cie, jak i  na cesarskim dwo-
rze. Ojciec Matteo, nie uzyskawszy zaproszenia na audiencj  
u  imperatora i  nie otrzymawszy zgody na pobyt w  stolicy Kraju 

rodka, za rad  Whanga Zhongminga powróci  na po udnie, ale 
ju  nie do  Nanczangu. Zakonnikom uda o si  tym razem zatrzy-
ma  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. Rit-
ter, 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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mie cie Chin 75. W  trwaj cej blisko pó  roku podró y z  Pekinu 
do Nankinu, Ricci u o y  S ownik portugalsko-chi ski, stanowi cy 
uzupe nienie s ownika zredagowanego wspólnie z  Michele Rug-
gierim jeszcze w  czasie ich pobytu w  Zhaoqing. Ten pierwszy 
w  historii s ownik j zyka chi skiego mia  stanowi , tak jak i  jego 
wcze niejsza wersja, pomoc w  nauce przeznaczon  dla nowo 
przyby ych na teren misji jezuitów 76. 
 Nankin – – stolica Po udnia, powita  Ricciego i  jego towarzyszy 
radosn  atmosfer . Oto po mierci genera a Hideyoshi Toyoto-
mi, g ównodowodz cego japo skimi wojskami w  Korei, armia 
chi ska odnios a zwyci stwo nad Japo czykami i  doprowadzi-
a do zako czenia walk 77. Czas pokoju mia  okaza  si  owocny 

nie tylko dla udr czonych wojn  Chi czyków, ale równie  dla 
cz onków Towarzystwa Jezusowego. Przychylnej atmosferze, 
w  jakiej znale li si  zakonnicy, sprzyja o te  zainteresowanie 
peki sk  wypraw  Ricciego, a  zw aszcza przedmiotami, jakie 
wióz  dla cesarza. Najwi ksze zaciekawienie wzbudza  dzwo-
ni cy bez niczyjej pomocy zegar. Tak e pomoc starego przyja-
ciela Qu Taisu, który potrafi  dla misji zjednywa  miejscowych 
decydentów, sprzyja a szacunkowi i  uznaniu, a  nawet sympa-
tii, jak  zacz li cieszy  si  w  Nankinie zakonnicy. To bardzo 
przychylne nastawienie miejscowej ludno ci sprawi o, e  ojciec 
Matteo z  zapa em zacz  realizowa  swój sta y plan ewangeliza-
cji – – docierania do miejscowej ludno ci z  przes aniem religijnym 
poprzez uprzednie zaznajomienie jej z  wiedz  naukow  wia-
ta zachodniego 78. Ju  w  Nanczangu, w  latach 1597-1598, Mat-
teo Ricci, przy pomocy Qu Taisu, zacz  pracowa  nad t uma-
czeniem na chi ski pierwszej ksi gi Elementów Euklidesa 79. Po 
przyje dzie do Nankinu kontynuowa  t umaczenie zachodnich 

75 Por. has o: 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, t um. z  franc. S.S.  Wil-

son, Berlin-Heidelberg 22006, s.  21.
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prac  matematycznych, a  tak e zacz  naucza  matematyki i  as-
tronomii, co wkrótce przysporzy o mu w ród chi skich elit, tak 
naukowych, jak i  politycznych, s awy najwi kszego matematyka 
na wiecie 80.
 Wie ci o  wybitnym uczonym dotar y tak e do Pekinu. Po 
zaledwie roku sp dzonym w  Nankinie Matteo Ricci uda  si  
18 maja 1600 roku wraz z  nowo przyby ym do nanki skiej mi-
sji hiszpa skim jezuit  Diego de Pantoj  oraz dwoma chi skimi 
zakonnikami do stolicy. Podró  przebiega a sprawnie a  do po-
o onego 600 kilometrów na pó noc Linqingu. Tutaj na pocz t-

ku lipca zakonnicy zostali zatrzymani i  uwi zieni przez jednego 
z  cesarskich dworzan eunucha Ma Tanga, który w  tym rejonie 
zajmowa  si  zbieraniem podatków. Powód zatrzymania by  
do  prozaiczny: urz dnik pragn  przej  prezenty wiezione 
przez jezuitów dla cesarza. Liczy  na to, e  gdy sam je ofiaruje 
w adcy, zaskarbi sobie jego askawo . Po dwóch tygodniach Ma 
Tang przewióz  zakonników do po o onego ponad 280 kilome-
trów na pó nocny wschód miasta Tiencin, oskar aj c ich przy 
tym o  stosowanie czarów. Tutaj wreszcie zako czy a si  m ka 
jezuitów. Niespodziewanie 8 stycznia 1601 roku Ricci otrzyma  
list od cesarza Wanli (1563-1620), zezwalaj cy zakonnikom na 
swobodny wjazd do pobliskiej, oddalonej o  120 kilometrów, 
stolicy 81.
 24 stycznia Matteo Ricci wraz z  wspó bra mi wjecha  do Peki-
nu. Fakt ten by  na tyle wa ny dla ycia, tak stolicy, jak i  ca ego 
kraju, e  zosta  odnotowany w  oficjalnej kronice dynastii Ming: 
„Matteo Ricci z  Wielkiego Zachodu przyby  z  darami ze swe-
go kraju” 82. Nazajutrz, po wystosowaniu zgodnego z  rytua em 
memoria u, zosta  przyj ty na cesarskiej audiencji, która mia a 
do  szczególny charakter. Cesarz Wanli nie przyj  ojca Matteo 
osobi cie, gdy  od pewnego czasu przesta  uczestniczy  w  pub-
licznych spotkaniach. Ricciego przyj li kontroluj cy cesarski 
dwór eunuchowie i  to w a nie oni poinstruowali go, jak ma si  
zachowa  wobec pustego cesarskiego tronu w  czasie sk adania 

80 Por. Ch. Sasaki, Descartes’s Mathematical Thought, Dordrecht 2003, s.  38.
81 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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 nale nego w adcy ho du. Po oddaniu nale nych pok onów Tro-
nowi Smoka, Matteo Ricci przekaza  eunuchom ponad trzydzie-
ci prezentów dla cesarza. By y to m.in. dwa zegary, dwa obrazy 

przedstawiaj ce Maryj  i  jeden z  wyobra eniem Jezusa, Biblia, 
brewiarz, mapa wiata i  klawesyn 83. Najwi ksze zainteresowa-
nie i  podziw w adcy wzbudzi y obrazy, reprezentuj ce rodzaj 
realistycznego malarstwa nieznany sztuce chi skiej, klawesyn 
oraz zegary, zw aszcza jeden z  nich du y i  samoczynnie dzwo-
ni cy, dla którego cesarz kaza  w  ogrodach Zakazanego Miasta 
zbudowa  wie 84. Co ciekawe, to w a nie zegary przyczyni y 
si  do tego, e  jezuici mogli pozosta  w  stolicy Kraju rodka. Kil-
ka dni po audiencji zegary przesta y chodzi , eunuchowie zwró-
cili si  do ojca Matteo, by przys a  kogo , kto potrafi je nakr ci . 
Dokona  tego ojciec de Pantoja, Ricci za  przebywaj c – – rzecz 
bez precedensu – – przez trzy dni na terenie Zakazanego Miasta, 
przyuczy  do obs ugi zegarów specjalnie do tego oddelegowa-
nych czterech eunuchów 85. Zdoby  tym samym przychylno  
tych szczególnych oficjeli, którzy sprawowali rz dy na dworze 
cesarza Wanli. Dzi ki temu uda o mu si  zyska  ich protekcj , 
gdy wszechw adne Ministerstwo Rytua ów zacz o domaga  
si  opuszczenia przez przybyszów Pekinu i  doprowadzi o na-
wet do trzymiesi cznego aresztowania jezuitów (marzec – maj 
1601 roku) 86. Przebywanie cudzoziemców na terenie cesarskiej 
stolicy by o bowiem niezgodne z  chi skim prawem. Koronnym 
argumentem u ytym w  obronie ojca Matteo przez zaprzyja nio-
nych dworzan by a niemi a dla Wanli perspektywa zatrzymania 
zegarów, których nikt nie b dzie w  stanie powtórnie uruchomi . 
Argument okaza  si  skuteczny – – cesarz co prawda nigdy nie 
wyda  oficjalnej zgody na osiedlenie zakonników w  Pekinie, 
ale równie  nie nakaza  im opu ci  stolicy. Co wi cej, jezuici 

83 Por. X. Zhang, Following the Steps of Matteo Ricci to China, t um. z  chin. 
D. Deshu, Y. Jinping, Beijing 2006, s.  19. Informacje na temat podarowanych 
przedmiotów, zawarte w  poszczególnych publikacjach, ró ni  si  mi dzy sob  
do  znacznie, tak co do opisu samych podarunków, jak i  co do ich liczby.

84 Por. tam e.
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 odt d w  Pekinie na koszt imperatora, który wyp aca  
im comiesi czn  pensj . Tym samym Ricci móg  tu swobodnie 
dzia a , spe niaj c si  tak w  pracy misyjnej, jak i  naukowej 87.
 Jak wspomnia em, cesarz Wanli by  równie  zafascynowany 
klawesynem. Poleci , by czterech nadwornych muzyków zo-
sta o przyuczonych do gry na instrumencie. Ich nauk  zaj  si  
Diego de Pantoja, ojciec Matteo natomiast przyst pi  do kom-
ponowania, pisz c dla cesarza osiem Pie ni na klawesyn. By y to 
utwory oparte na Odach Horacego, opowiadaj ce o  nieuchron-
nym up ywie czasu i  niesta o ci ludzkiego ycia. Wkrótce – – tak 
dzi ki melodii, jak i  tre ci – – zyska y olbrzymi  popularno  nie 
tylko na cesarskim dworze, ale w ród urz dników i  uczonych 
stolicy. Owocem tego niespodziewanego muzycznego sukcesu 
by o wydanie ksi ki zawieraj cej teksty utworów po acinie 
i  w  chi skim t umaczeniu Ricciego. Odzew, z  jakim spotka y 
si  jego kompozycje, zaskoczy  samego twórc , który nie mia  
wykszta cenia muzycznego, a  swoje dzie o napisa  przy pomocy 
ojca de Pantoji 88. Cesarz zapragn  równie  pozna , jak wygl da 
przybysz, który obdarowa  go tak znakomitymi podarunkami. 
W  tym celu poleci  nadwornym malarzom, by namalowali na-
turalnej wielko ci portrety zakonników. Przygl daj c si  wyko-
nanym ju  wizerunkom, zwróci  uwag  na ich odbiegaj ce od 
chi skich twarzy fizjonomie, a  zw aszcza wydatne, europejskie 
nosy; nazywa  ich przy tym „huihui”, czyli muzu manami 89. 
Dobre kontakty z  cesarskim dworem w  trakcie dalszego poby-
tu Ricciego w  Pekinie by y podtrzymywane przez obie strony, 
misjonarz nie tylko nadzorowa  prac  zegarów, ale równie  pro-
wadzi  zaj cia z  matematyki i  astronomii w  sto ecznym Kole-
gium Matematyki oraz pomaga  usprawni  chi ski kalendarz 90. 
Poza tym kontynuowa  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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rezydencji 91. Przy pomocy swych chi skich uczniów dokonywa  
dalszych t umacze  prac z  dziedziny matematyki na j zyk chi -
ski. W ród chi skich wspó pracowników Ricciego z  czasu po-
bytu w  stolicy na pierwszy plan wysuwaj  si  dwie postaci: Xu 
Guangqi (1562-1633) i  Li Zhizao (1565-1630). Szczególnie intere-
suj c  postaci  by  Xu Guangqi. Ten wybitny polityk, agronom, 
matematyk i  astronom spotka  Matteo Ricciego jeszcze w  czasie 
pobytu w  Nankinie wczesn  wiosn  roku 1600. By  wtedy urz d-
nikiem cesarskim, ale zarazem cz owiekiem poszukuj cym, któ-
ry mia  za sob  przynale no  do rozmaitych sekt i  ugrupowa  
o  charakterze religijnym, g ównie buddyjskich i  konfucja skich. 
W  roku 1603 zosta  ochrzczony i  przyj  imi  Pawe  (w listach 
Ricciego wyst puje jako „nasz Pawe ”). Konwersja na katolicyzm 
nie przeszkodzi a mu w  kontynuacji urz dniczej kariery, któr  
zwie czy o stanowisko pierwszego ministra (gelao) 92. W  Pekinie, 
wraz z  Riccim, który traktowa  go jak syna, doko czyli przek ad 
sze ciu ksi g Elementów Euklidesa, zapocz tkowany t umacze-
niem ksi gi pierwszej, dokonanym przez ojca Matteo i  Qu Taisu 
podczas pobytu w  Nankinie. Ca o  ukaza a si  w  roku 1607 pod 
tytu em Pierwszy podr cznik geometrii (Jihe yuanben). Wspólnie, 
w  tym samym roku dokonali przek adu trzeciego tomu Geome-
tria practica, ksi ki autorstwa Christopha Claviusa, nauczyciela 
Ricciego z  Kolegium Rzymskiego jako Wyja nienie praktycznych 
metod geometrycznych (Celiang fayi). Tak e Li Zhizao nale a  do 
grona wysokich rang  urz dników cesarskich i  podobnie jak 
Xu pochodzi  z  Szanghaju, z  prowincji Hangzhou. W  roku 1610 
przeszed  na katolicyzm, przyjmuj c imi  Leon. Wraz z  ojcem 
Matteo przet umaczy  dwie ksi ki Claviusa: Astrolabium, wy-
dane w  roku 1607 pod tytu em Ilustrowane wyja nienie wspó czes-
nego modelu astrolabium (Hun gai tong xian tu shuo) oraz Epitome 

91 Cesarz po przybyciu jezuitów do stolicy ofiarowa  im dom w  zamiesz-
kanej przez polityczn  i  naukow  elit  dzielnicy Xuanwumen. W  roku 1605 
Ricciemu uda o si  naby  w  pobli u ziemi  i  wznie  w  tym miejscu wi tyni  
(por. K. Yan, Catholic Church in China, t um. z  chin. S. Chen, Beijing 2004, s.  11). 
Ko ció  ten, przebudowany gruntownie w  roku 1657, stoi w  Pekinie do dzi . 
Nosi wezwanie Niepokalanego Pocz cia NMP, ale najcz ciej bywa nazywany 
Nantang (po udniowa katedra).

92 Por. J. Lacouture, The Jesuits. A  Multibiography, dz. cyt., s.  221.

Pedagogika...12 
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arithmeticae practicae, która ukaza a si  ju  po mierci Ricciego 
w  roku 1614 pod znamiennym tytu em Zasady arytmetyki wspólne 
[ró nym] kulturom (Tongwen suanzhi) 93. Przy pomocy Li Zhizao 
ukazywa y si  równie  kolejne wydania s ynnej ju  w  Chinach 
Mapy wiata (1601 i  1602) 94.
 Jednak za najwa niejsze dzie o opublikowane w  trakcie po-
bytu w  Pekinie sam Ricci uznawa  now , rozszerzon  i  ulepszo-
n  wersj  katechizmu Prawdziwa wyk adnia Pana Nieba (Tianzhu 
Shiyi), opublikowan  w  roku 1603, nad któr  pracowa  bez ma a 
dziesi  lat. 95 Podobnie jak we wcze niejszym katechizmie, któ-
ry wspó tworzy  z  Michele Ruggierim, Ricci tak e i w  tej pub-
likacji wykorzysta  chi skie, staro ytne poj cia religijne do 
opisu chrze cija skich prawd wiary, przekonany by  bowiem, 
e  w  kulturze Chin mo na odnale  lady chrystianizmu. Po-

s u y  si  przy tym poj ciami takimi jak tian (Niebo), zhu (Pan; 
W adca) oraz Shangdi (Pan na wysoko ciach) w  celu przybli enia 
chrze cija skiego Boga mieszka com Kraju rodka. Argumen-
ty na rzecz chrze cija stwa, dobierane przez ojca Matteo, mia y 
przede wszystkim charakter rozumowy, zwalcza y „przes dy” 
buddyzmu i  taoizmu, a w  mniejszym stopniu odwo ywa y si  
do autorytetu Pisma w. Zawiera y równie  cytaty zaczerpni -
te z  pism chi skich my licieli (g ównie konfucja skich), tak by 
praca mog a by  atwiejsza do zaakceptowania dla Chi czyka 
oczytanego we w asnych klasykach 96. Jak zauwa y  Haun Saussy

Plan nawrócenia Chi czyków, w  wydaniu Ricciego, zak ada  
wykorzystanie j zyka i  s ownictwa pism kanonicznych oraz 
konfucjanizmu na u ytek katolicyzmu, a  przy okazji nadania 
wierze katolickiej presti u, którego [w oczach Chi czyków] nie 
posiada a. Nawracanie Chi czyków w  pierwszej kolejno ci wy-
maga o konwersji [chi skich] klasyków 97.

93 Por. W.  Zhu, Coming out of the Middle Ages, t um. z  chi . R. Hayhoe, Ar-
monk 1990, s.  83; Ch. Sasaki, Descartes’s Mathematical Thought, dz. cyt., s.  39-40.

94 Por. G. Andreotti, Jezuita w  Chinach. Matteo Ricci z  Italii do Pekinu, dz. cyt., s.  99.
95 Por. tam e, s.  68-69, 101.
96 Por. Z. Longxi, Translating Cultures: China and the West, w: Chinese Thought 

in a  Global Context. A  Dialogue Between Chinese and Western Philosophical Approa-
ches, red. K.-H. Pohl, Leiden 1999, s.  37-38.

97 H. Saussy, The Problem of a  Chinese Aesthetic, Stanford 1996, s.  36.
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Dla Ricciego korzystanie z  tradycyjnych, w  przewa aj cej mie-
rze konfucja skich tekstów by o jak najbardziej uzasadnione 
i  wynika o z  jego przekonania, e  zawieraj  one w  sobie boskie 
objawienie w  formie religii naturalnej (theologia naturalis), któ-
r  mieszka cy Kraju rodka przyswoili sobie w  doskona ym 
stopniu 98.
 Jednak idee ojca Matteo okaza y si  na tyle kontrowersyjne, 
e  wzbudzi y sprzeciw, a  pó niej spotka y si  z  pot pieniem. 

W  II po . XVII wieku sta y si  przedmiotem g o nego konfliktu 
w  onie samego Ko cio a katolickiego, znanego pod nazw  spo-
ru o  ryty chi skie. W  jego nast pstwie stosowanie poj  Shangdi 
i  tian na okre lenie Boga i  Nieba zosta o pot pione przez papie-
a Klemensa XI w  roku 1704 i  1715. W  roku 1704 Klemens XI, 

a w  roku 1742 Benedykt XIV zakazali stosowania w  obrz dach 
liturgicznych konfucja skich rytua ów zwi zanych z  kultem 
przodków oraz czci  oddawan  Konfucjuszowi jako sprzecz-
nych z  wiar  katolick . Tym samym odrzucono koncepcj  tzw. 
akomodacji misyjnej (dostosowywania si  misjonarzy do kultury 
i  zwyczajów panuj cych w  kraju misyjnym), której Matteo Ricci 
by  prekursorem. Zaprzepaszczone zosta y lata pracy kilku po-
kole  jezuickich misjonarzy na terenie Chin: po roku 1704 dosz o 
do konfliktu z  cesarzem i  nie tylko utracono wsparcie w adzy 
centralnej, ale katolicyzm zosta  poddany represjom, w  zwi z-
ku z  czym drastycznie zacz a spada  liczba wiernych. Dopie-
ro Pius XII w  roku 1939 przyzna  racj  zwolennikom koncepcji 
akomodacji 99.
 Nast pna wa na peki ska ksi ka Matteo Ricciego równie  
spotka a si  z  szerokim odzewem Europejczyków, wzbudzaj c 
przy tym pozytywne, a  nie negatywne emocje. W  roku 1608 oj-
ciec Ricci, w  obliczu pogarszaj cego si  zdrowia, przyst pi  do 
pisania swego ostatniego dzie a. Tym razem by o ono adresowa-
ne bezpo rednio do czytelników europejskich i  pisane w    j zyku 

98 Por. Z. Longxi, Translating Cultures: China and the West, dz. cyt., s.  38.
99 Por. D.E. Mungello, Curious Land. Jesuit Accommodation and the Origins of 

Sinology, dz. cyt., s.  28-38, 85-88. Do ostatecznego zaakceptowania chi skich 
rytów przyczyni o si  wpisanie ich w  kontekst analogicznych rytua ów japo -
skiego sintoizmu, których charakter jest równie  bardziej obywatelski i  spo-
eczny ni  religijny.
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w oskim, a  nosi o tytu  Della entrata della Compagnia di Gesù 
e  christianità nella Cina (O wej ciu Towarzystwa Jezusowego i  chrze -
cija stwa do Chin). Ksi ka mia a charakter na po y dziennika, 
na po y autobiografii i  opowiada a o  pe nej przygód, trudów 
i  niebezpiecze stw jezuickiej misji w  Kraju rodka. Zawiera a 
równie  dok adne opisy Chin, ich ludno ci, chi skich religii, 
zwyczajów, kultury oraz sztuki. Otwiera a mieszka ców Stare-
go Kontynentu na to tajemnicze i  zamkni te do niedawna dla 
Europejczyków pa stwo. Przy czym ojciec Matteo sportretowa  
Chiny i  ich mieszka ców pe nym sympatii, zrozumienia, a  na-
wet podziwu piórem. R kopis, po mierci Ricciego, do Europy 
przywióz  ojciec Nicolas Trigault (1577-1628). Francuski jezuita 
przet umaczy  zapiski ojca Matteo na acin  i  wyda  drukiem 
w  roku 1615 100. B yskawicznie zacz y pojawia  si  t umaczenia 
w  j zykach narodowych: w  1616 po francusku, rok pó niej po 
niemiecku, w  1621 po hiszpa sku. W  roku 1667 obszerne frag-
menty pracy Ricciego zosta y zamieszczone w  dziele innego wy-
bitnego jezuity XVII stulecia Athanasiusa Kirchera (1602-1680) 
zatytu owanym China Illustrata 101. Wspomniane publikacje nie 
tylko sprawi y wzrost zainteresowania problematyk  chi sk , 
ale pod koniec wieku XVII i  na pocz tku nast pnego stulecia 
wywo a y wr cz mod  na wszystko, co chi skie, poczynaj c od 
filozofii i  religii, poprzez sztuk , a  ko cz c na ubiorze, ogrodni-
ctwie oraz kolekcjonowaniu wszelkiej ma ci dziwnych, oriental-
nych przedmiotów, prawdziwych „chinoiserie”. Ten entuzjazm 
udzieli  si  równie  najwybitniejszym umys om naszego konty-
nentu. G.W. Leibniz, w  swojej ksi ce Novissima Sinica wydanej 
w  roku 1699, pozostaje pod takim wra eniem chi skiego „po-
rz dku moralnego”, e  pisze o  konieczno ci przyjazdu do Eu-
ropy chi skich misjonarzy, którzy nauczyliby tutejsz  ludno  
zasad religii naturalnej, na analogicznej zasadzie jak europej-
scy misjonarze ucz  religii objawionej Chi czyków 102. Wolter 
z  kolei bezgranicznie podziwia  Konfucjusza, tak e  chi ski 

100 A. Maulo, Opere di Matteo Ricci, http://www.grandricci.org/bibliografia_
ricci.pdf, s.  9-11, 06.08.2009.

101 Por. F. Tarocco, The Making of „Religion” in China, w: Religion, Language, and 
Power, red. N. Green, M. Searle-Chatterjee, New York 2008.

102 Por. Chinese Thought in a  Global Context, dz. cyt., s.  39.
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 m drzec zosta , wed ug Adolfa Reichweina, „ wi tym patronem 
XVIII-wiecznego o wiecenia” 103.
 Matteo Ricci tej prawdziwej rewolucji, któr  wywo a o w  wia-
domo ci Europejczyków jego dzie o, nie doczeka . Zmar  we 
nie, w  domu zakonnym w  Pekinie 11 maja 1610 roku. Ostatnie 

jego s owa skierowane do wspó braci brzmia y podobno: „zo-
stawi em wam otwarte drzwi” 104. By a to niew tpliwie prawda. 
Jak wiemy w  przysz o ci te drzwi zostan , nie z  winy jezuitów, 
zamkni te. Chi czycy potrafili uczci  tego wybitnego cz owieka, 
jako pierwszy Europejczyk móg  zosta  pochowany w  chi skiej 
stolicy, i  to na ziemi specjalnie w  tym celu ofiarowanej przez 
cesarza. W a ciwy pogrzeb nast pi  1 listopada 1611 roku. Ric-
ci spocz  w  grobowcu, w  pobli u bramy Fucheng. Grób zosta  
ozdobiony marmurami, pochodz cymi ze stoj cej tu niegdy  
buddyjskiej wi tyni. Nad wej ciem umieszczono napis „Z hoj-
no ci cesarza” 105.
 Wró my do magis, którym jak widzieli my, mo na mia o opi-
sa  pracowity bieg ycia Matteo Ricciego – – zakonnika, misjona-
rza, filozofa, teologa, matematyka, astronoma, kartografa, kom-
pozytora, zegarmistrza, poliglot , lingwist  – – twórc  sinologii 
i  antropologa w  jednej osobie. Mo emy sobie zada  pytanie: czy 
s owo to pozostaje w a ciwe tylko dla charyzmatu jezuity? Czy 
mo na realizowa  „magis” poza Towarzystwem Jezusowym? 
Ciekaw  odpowied  – – w  anegdotycznej formie – – daje w  swej au-
tobiografii wybitny teolog szwajcarski Hans Küng, opisuj c, jak 
b d c w  redniej szkole prowadzonej przez jezuitów, zastana-
wia  si  nad wst pieniem do ich zakonu:

103 A. Reichwein, China and Europe. Intellectual and Artistic Contacts in the 
 Eighteenth Century, t um. 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 
wokó  grobu powsta  pierwszy cmentarz chrze cija ski w  Pekinie, zwany 
Zhala. Dzi  grób ojca Matteo znajduje si  na terenie parku przylegaj cego do 
szko y kszta c cej pracowników chi skiej administracji, jeszcze do niedawna 
by a to uczelnia edukuj ca wy sze kadry Komunistycznej Partii Chin (por. 
G.   Andreotti, Jezuita w  Chinach. Matteo Ricci z  Italii do Pekinu, dz. cyt., s.  7-16).
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Zastanawia em si  w  czasie pierwszego roku moich wicze  du-
chownych, czy magis i  d enie do doskona o ci sprawi , e  aby 
je realizowa , b d  musia  zosta  jezuit ? Zapyta em o  to pod-
czas prywatnej rozmowy kierownika wicze . „Wcale nie”, od-
powiedzia  w  zadziwiaj co jednoznaczny sposób ojciec Vorspel, 
„nie musisz by  jezuit , do doskona o ci mo esz te  d y  jako 
ksi dz wiecki”. Zachwycaj ca odpowied  w  ustach jezuity 106.

106 H. Küng, My Struggle for Freedom. Memoirs, London 22004, s.  65-66.
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PROCES WYCHOWANIA W PEDAGOGICE 

IGNACJA SKIEJ .  INTERPRETACJA W WIETLE 

WYBRANEJ LITERATURY

1. Poj cie wychowania
 U ywaj c poj cia „proces wychowania”, dotykamy dwóch 
kwestii: po pierwsze – wychowania, po drugie – – procesu. Poj cie 
wychowania mo na definiowa  w  znaczeniu w szym i  szerszym.

W szerszym znaczeniu wychowaniem jest wszelkie oddzia ywa-
nie na cz owieka, wspó tworz ce jego osobow  indywidualno . 
Nale  tu ró norodne i  dokonuj ce si  w  wielu dziedzinach 

ycia cz owieka oddzia ywania rodzinne, rodowiskowe, szkol-
ne, zawodowe, wynikaj ce z  uczestnictwa jednostki w  ró nych 
grupach spo ecznych: rodzinnych, zawodowych, narodowych, 
pa stwowych itp. (...) Wychowanie w  sensie w szym obejmuje 
jedynie zamierzone i  wiadome oddzia ywanie na wychowanka, 
podejmowane w  okre lonym celu i w  okre lonej sytuacji 1.

Jest to definicja bardzo ogólna, znaczeniowo pojemna, ale i  nie-
precyzyjna. Wymaga ona dookre lenia. 
 W literaturze przedmiotu znajdziemy wiele sposobów  definio-
wania  tego poj cia 2 i  jest ono uzale nione g ównie od  koncepcji 

1 W.  Cicho , Warto ci, cz owiek, wychowanie, Kraków 1996, s.  113.
2 Por. na przyk ad: 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 wspó czesnego 
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cz owieka, jak  si  przyjmuje. Syntetycznego przegl du defini-
cji wychowania dokona  Marian Nowak 3, wskazuj c na z o o-
no  poj cia wychowania. W  kontek cie rozwa a  w  ramach 
tego artyku u warto przybli y  koncepcj  wychowania opraco-
wan  przez M. Braun-Ga kowsk . Wychowanie definiuje ona 
jako „pomoc w  rozwoju, czyli zbli aniu si  do warto ci najwa -
niejszych, takich jak dobro, prawda, mi o ” 4. Definicja ta za-
k ada obecno  trzech elementów w  wychowaniu, które sk a-
daj  si  na okre lon  sytuacj  wychowawcz : 1. wychowawcy 
(pomoc), 2.  wychowanka (rozwój) i  3. celu (dobro, prawda, 
mi o ). W  koncepcji tej wychowanie jawi si  jako interakcja 
mi dzy wychowawc  i  wychowankiem i  jest ukierunkowane 
na cel. Relacja wychowawcy i  wychowanka nie jest jednostron-
na, lecz dialogowa, oparta na wzajemnym kontakcie. I  jeden, 
i  drugi zmierzaj  do tego samego celu. Je li za  idzie o  cel, to 
stanowi  go warto ci najwy sze, niezale ne od woli, decyzji 
poszczególnych osób.

Okre lanie warto ci stanowi cych cel – pisze M. Braun-Ga kow-
ska – nie jest domen  ani psychologii, która opisuje prawid o-
wo ci rozwoju, ani pedagogiki, mówi cej o  sposobach realizacji 
celów. Cele wychowania okre lane s  w  nauce przez filozofi  
normatywn , czyli etyk , a w  praktyce przyjmowane s  najcz -
ciej jako co  nie potrzebuj cego dowodu, jako aksjomat moralny 
w  rodzaju: dobro nale y czyni , a  z a unika , trzeba by  dobrym 
cz owiekiem 5.

wychowania, „Znak” XLIII (1991)9, s.  40; K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pe-
dagogiki i jej subdyscyplin, w: Pedagogika, t. 1: red. naukowa Z. Kwieci ski, B.  li-
werski, Warszawa 2004, s. 26. 

3 Por. M. Nowak, Wychowanie, w: Wokó  katechezy posoborowej, red. R.  Cha-
upniak, J. Kochel, J. Kostorz, W.  Spyra, Redakcja Wydawnictw Wydzia u Teo-

logicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s.  431-434. Szerok  analiz  
fenomenu wychowania zawar  M. Nowak w  cz. II, rozdziale IV pracy: Podstawy 
pedagogiki otwartej, RW KUL, Lublin 2001, s.  230 n. 

4 M. Braun-Ga kowska, W  t  sam  stron . Ksi ka dla nauczycieli o  wychowaniu 
i  lekcjach wychowawczych, Wyd. Krupski i  S-ka, Warszawa 1994, s.  7.

5 M. Braun-Ga kowska, W  t  sam  stron . Ksi ka dla nauczycieli o  wychowaniu 
i  lekcjach wychowawczych, dz. cyt. s.  15.
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Cel zatem jest rzecz  fundamentaln  w  wychowaniu i, zda-
niem M. Braun-Ga kowskiej, jest punktem wyj cia do rozmowy 
o  wychowaniu 6.
 Takie pojmowanie celów implikuje okre lone zadania dla wy-
chowawcy. Zadaniem wychowawcy jest nie tworzenie celu, lecz 
pomaganie w  odkrywaniu warto ci 7, a  przez to pomoc wycho-
wankowi w  nabywaniu umiej tno ci kierowania swoim yciem 
i  rozwojem. Tak poj ta rola wychowawcy zak ada usamodziel-
nianie si , autonomi  wychowanka, a  nie dopasowywanie go do 
jakich  okre lonych formatów (pos uguj c si  tresur  czy mani-
pulacj 8). W  takim podej ciu do wychowania wychowanek ma 
zagwarantowany szacunek dla w asnej wolno ci, która winna 
by  anga owana w  osobisty rozwój.
 W tym modelu wychowawca i  wychowanek s  podmiota-
mi wzajemnie na siebie oddzia uj cymi, a  wi c pozostaj cymi 
w  interakcji. Od obu stron tego wychowawczego dialogu zale-

y jako  procesu wychowania. Trzeba przy tym bra  pod uwa-
g  fakt, e – – jak pisa  papie  Pawe  VI – – „dialog nie jest celem, 
ale rodkiem. Nie daje prawdy, ale jej szuka. Jest metod , a  nie 
systemem” 9. Cech  zasadnicz  dialogu jest dochodzenie do zro-
zumienia drugiego.

Zrozumie  kogo  to niekoniecznie przyzna  mu racj , ale zrobi  
wysi ek, eby spojrze  na spraw  z  jego strony i  wczu  si  w  jego 
sposób my lenia 10.

6 M. Braun-Ga kowska, Prawo dziecka do wychowania, w: Oblicza dzieci stwa, 
red. D. Kornas Biela, TN KUL, Lublin 2001, s.  212.

7 W  ostatnich dziesi cioleciach nast pi y istotne zmiany w  podej ciu do 
warto ci. Jak pisze W.  Brezinka, „wp yn y one negatywnie na gotowo  do 
akceptacji celów wychowania oraz zaostrzy y dawny spór o  ich tre  i  rang . 
Zmiany w  wiecie warto ci s  w  gruncie rzeczy zmian  nastawienia: z  poj-
mowania siebie i  wiata przez pryzmat norm i  obowi zków – – na pojmowanie 
ca ej rzeczywisto ci przez pryzmat w asnego «ja»”. Por. W.  Brezinka, Wycho-
wanie 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  Paw em VI, Warszawa 1969, s.  184.
10 M. Braun-Ga kowska, W  t  sam  stron . Ksi ka dla nauczycieli o  wychowa-

niu i  lekcjach wychowawczych, dz. cyt. s.  20. Na temat dialogu w    wychowaniu 
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 Pos uguj c si  kategori  normy personalistycznej 11, mo -
na powiedzie  za T. Gadaczem, e  wychowanie jest wychowa-
niem do bycia osob 12. S owo „bycie” jest tutaj istotne. T. Gadacz 
w  kontek cie refleksji nad osobowym charakterem wychowania 
dokonuje rozró nienia mi dzy „by ” a  „funkcjonowa ”. Bycie 
jest byciem osob . Funkcjonowanie – – dzia aniem bezosobowym. 
Bycie osobowe, które stanowi spe nienie powo ania cz owieka, 
otwieraj c si  na dobro, prawd  i  pi kno, uczestniczy w  warto -
ciach zgodnie z  ich preferencj : od warto ci materialnych, po-
przez duchowe ku warto ci absolutnej – – mi o ci Bo ej. Dzi ki 
uczestnictwu w  warto ciach, dzi ki ich urzeczywistnianiu osoba 
pozostaje w  osobowej relacji do wiata, spo ecze stwa, wolno-
ci, dóbr materialnych. Ten wiat warto ci ods ania si  w  spo-

sób ywy poprzez spotkanie osób. Przenosz c to rozró nienie 
na grunt wychowania, mo na dostrzec ró nice mi dzy wycho-
waniem w  optyce „bycia” i w  optyce „funkcjonowania”. Zosta y 
one ukazane w  poni szej tabeli (tabela 1).
 Przyj cie „normy personalistycznej” zwi zane jest z wychowa-
niem w optyce bycia. Cz owiek bowiem – jak pisze R. Jaroszy ski  –

jest podmiotem – osob  i z tego tytu u zawsze winien by  trak-
towany jako cel, a nie jako rodek dzia ania. Cz owiek-osoba nie 
jest w sensie cis ym ani cz ci  natury, ani cz ci  spo ecze -
stwa czy pa stwa. Nawet bowiem jako cz onek pewnej spo ecz-
no ci czy obywatel w pa stwie, mimo i  wchodzi z tego powodu 
w wiele wi cych go relacji, jest ponad pa stwem i ponad spo-
ecze stwem. Te s  bowiem bytami relacyjnymi zawieszonymi 

na podmiocie (...) s  wi c w ostatecznej perspektywie dla cz o-
wieka, a nie cz owiek dla nich 13.

Owo bycie „przed pa stwem i ponad spo eczno ci ” nie powinno 
by  rozumiane w kategoriach alienacji, chocia  taka droga te  jest 
mo liwa, bowiem cz owiek

zob. równie  J. Tarnowski, Dialog metod  wychowania chrze cija skiego, „Chrze -
cijanin w  wiecie” 22(1973)2, s.  14-21.

11 Poj cie normy personalistycznej – jako oryginalnej koncepcji – zosta o 
sformu owane przez Karola Wojty  w ksi ce Mi o  i odpowiedzialno  (Lublin 
1960), mo na je stre ci  nast puj co: Osoba nie mo e by  przedmiotem u ycia, 
ale tylko przedmiotem mi o ci. 

12 Por. T.  Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, art. cyt.
13 P. Jaroszy ski, Etyka. Dramat ycia moralnego, Warszawa 1993, s. 11. 
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wyodr bniaj c si  jako jednostka staje wobec konieczno ci wy-
boru: albo zespoli si  ze wiatem w spontanicznym akcie mi o ci 
i twórczej pracy, albo b dzie szuka  takiej wi zi ze wiatem, któ-
ra oznacza utrat  wolno ci i dezintegracj  osobowo ci w asnej 14 .

Nie mo e zatem realizowa  si  dojrzewanie do pe ni cz owie-
cze stwa w izolacji czy czystym indywidualizmie, lecz tylko we 
wspólnocie i solidarno ci 15.

14 E. Fromm, Ucieczka od wolno ci, Warszawa 1997, s. 38-39.
15 Por. P. Freire, „Bankowa” koncepcja edukacji jako narz dzie opresji, w: Edukacja 

i  wyzwolenie, red. K. Blusz, Kraków 1992, s. 110.

Tabela 1. Wychowanie w optyce bycia i optyce funkcjonowania

Wychowanie w  optyce „bycia” Wychowanie w  optyce 
„funkcjonowania”

– spotkanie osób: mistrza 
i  wychowanka, poprzez które 
odkrywa si  horyzont warto ci 
osobotwórczych
– wychowanie jako na ladowanie 
wzorców osobowych, mistrzów

– ywi ludzie, których programem 
jest samo ycie
– autorytet duchowy i  intelektualny, 
niezale ny od panuj cego porz dku

– wychowawca kieruje swój apel 
do ca ej osoby, zw aszcza do jej 
uczu . Jego celem jest uzdolnienie 
wychowanka do samodzielnego 
formu owania s dów o  rzeczywisto ci
– wychowanie twórcze i  dynamiczne; 
jest otwarte, gdy  zawsze zmierza 
ku temu, co lepsze prawdziwsze, 
pi kniejsze. Jego celem jest mi o  
Boga, która jest ród em wszelkiej 
twórczo ci

– obiektywny, przedmiotowy sposób 
traktowania cz owieka

– bezosobowy charakter wychowania: 
zjednoczenie z  bezosobowym 
obowi zkiem
– programy i  przepisy 

– autorytet wychowawcy oparty 
jedynie o  prawo porz dku, jego 
autorytet jest autorytetem w adzy. 
Posiada go tak d ugo, jak d ugo trwa 
dany porz dek, którego strze e
– oddzia ywanie na intelekt i  pami , 
gdy  celem wychowawcy jest, by 
ucze  przyswoi  zasady

– tu ostatecznym celem wychowania 
jest bezruch. D y si  do stanu tzw. 
wi tego spokoju. Wychowanka 

ocenia si  pozytywnie o  tyle, o  ile 
mie ci si  on w  okre lonym porz dku 
i  nie przeszkadza wychowawcom

ród o: opracowanie w asne na podstawie: T. Gadacz, Wychowanie jako spotka-
nie osób, dz. cyt.
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 Jak chodzi o  proces, poj cie to zwi zane jest z  czasem, z  dzia-
niem si , ze zmian , z  kontekstem. Procesualno  wychowania 
wymaga analizowania go na poszczególnych etapach rozwoju 
osobowego, w  ró norodnych kontekstach spo ecznych, ekono-
micznych, kulturowych, w  zró nicowanych warunkach ustrojo-
wych itp.

2. Struktura procesu wychowania
 W. Cicho  wskazuje na fakt, e  wi kszo  dotychczasowych

bada  pedagogicznych dotycz cych procesu wychowania sku-
pia a si  na ukazywaniu struktury i  mechanizmów danego 
oddzia ywania wychowawczego. Tymczasem – – jak si  okazu-
je – – g bsze zrozumienie natury procesu wychowania wymaga 
wydobycia jego aspektów aksjologicznych i  antropologicznych 16.

Przyj ta okre lona antropologia, jak i  aksjologia stanowi  w a -
ciwie podstaw  procesu wychowania. Obrazuje to rys. 1.

Rys. 1. Struktura procesu wychowania

Osobowe „Ja”

Samowychowanie

Wychowanie (sytuacja wychowawcza)

Filozoficzna koncepcja cz owieka          teoria warto ci 
  (antropologia)                                  (aksjologia)

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: W.  Cicho , Warto ci, cz owiek, wy-
chowanie, Kraków 1996.

16 W.  Cicho , Warto ci, cz owiek, wychowanie, dz. cyt., s.  118.
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 Przebieg procesu wychowania uzale niony jest od przyj tej 
podstawy aksjologicznej i  filozoficznej (antropologia filozoficz-
na). Przyj cie okre lonej koncepcji filozoficznej cz owieka i  okre-
lonej aksjologii uwidacznia si  w  doborze rodków, narz dzi 

i  metod wychowania. Uwidacznia si  w  ca ej organizacji proce-
su wychowania i  kszta cenia, w  okre leniu zada  nauczycieli-
-wychowawców i  uczniów-wychowanków. 

3. System wychowania
 Proces wychowania realizowany jest w  ramach okre lonego 
systemu wychowania. W  uj ciu Stefana Kunowskiego

system wychowawczy (…) kszta towany jest pod wp ywem po-
trzeb, do wiadczenia, wiedzy i  przekona  spo ecze stwa dane-
go czasu 17.

Odzwierciedla on zespó

idei, które dotycz : 
1. interpretacji ca ej rzeczywisto ci,
2. koncepcji cz owieka,
3. koncepcji ycia moralnego ludzi oraz
4. koncepcji ycia spo ecznego. 
 W zwi zku z  tym system wychowawczy konstruuje idea  
cz owieka doskona ego jako cel realizacyjny wychowania oraz 
okre la zespó  warunków, s u cych do urzeczywistnienia celu, 
a  wynikaj cych z  za o e  wiatopogl dowych i  uzasadnie  filo-
zoficznych, ujmuj cych wiat i  rzeczywisto  w  jednolit  ca o  
oraz pochodz cy z  danych wiedzy naukowej o  cz owieku tzw. 
antropologii filozoficznej 18.

To w a nie za o enia wiatopogl dowe oraz za o enia filozo ficzne 
stanowi  podstaw  zró nicowania systemów  wycho wawczych. 

17 S. Kunowski, Podstawy wspó czesnej pedagogiki, Wyd. Salezja skie, 
Warszawa 2004, s.  85.

18 S. Kunowski, Podstawy wspó czesnej pedagogiki, dz. cyt., s.  87-88.
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Bior c pod uwag  odmienne podstawy filozoficzne i  aksjologicz-
ne, mo na wyodr bni  trzy systemy wychowania: 
 1. system chrze cija ski,
 2. system liberalny,
 3. system socjalistyczny.
 Opisana powy ej koncepcja wychowania koresponduje z  ide-
a em systemu chrze cija skiego wychowania, którego g ówne 
za o enia mo na uj  w  nast puj cych punktach: 
 a) Podstaw  wiatopogl dow  systemu chrze cija skiego 
tworzy religia objawiona przez Jezusa Chrystusa, reguluj ca 
stosunek osobowy cz owieka do Boga na podstawie wiary jako 
rozumnego pos usze stwa prawdom og oszonym przez Boga 
(teizm). Wiara za  jest ufno ci  i  wierno ci  Bogu objawionemu 
jako dobrowolna odpowied  cz owieka na nadprzyrodzone we-
zwanie Bo e. 
 b) Rozumowe wyja nienie celów religijnych wychowania 
chrze cija skiego oraz procesu rozwoju cz owieka pochodz  
z  filozofii arystotelewsko-tomistycznej. Wspó cze nie szczegól-
ne znaczenie maj  w a nie zasady filozofii w. Tomasza z  Akwi-
nu (1225-1274). 
 System wychowania chrze cija skiego formu uje idea  cz o-
wieka, ide  moralizmu, ide  humanizmu oraz ide  persona-
lizmu w  oparciu o  pedagogi  Jezusa Chrystusa. Idea  nowego 
cz owieka kryje si  pod has em c h r y s t o c e n t r y z m. Jest ono 
rozumiane jako uformowanie doskona ego chrze cijanina na-
laduj cego Chrystusa poprzez nastawienie ca ej swej orienta-

cji w  dzia aniu wychowawczym ku Chrystusowi. M o r a l i z m 
chrze cija ski w  wychowaniu wynika z  nauki Chrystusa, któ-
ry da dobrych owoców ycia i  dobrych uczynków, maj cych 
warto  zbawcz .
 P e r s o n a l i z m   –– jako podstawa moralno ci i  wychowania 
chrze cija skiego – – polega na podkre laniu wielkiej godno ci 
i  warto ci ka dego cz owieka jako osoby, czyli z  natury istoty 
rozumnej i  wolnej. H u m a n i z m  chrze cija ski wspó cze nie 
jest spo eczn  realizacj  dobra i  zaspokajania wszelkich potrzeb 
ludzkich z  mi o ci Boga i  bli niego.
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4. Pedagogika ignacja ska
 Pedagogika ignacja ska – – jako wpisana w  system wychowa-
nia chrze cija skiego – – nie by a czym  oryginalnym. Pierwsi je-
zuici kszta cili si  na Sorbonie i  to w a nie system edukacyjny 
uniwersytetu paryskiego odtwarzali w  swoich instytucjach. Jak 
czytamy we wspó czesnych dokumentach dotycz cych edukacji 
ignacja skiej,

pedagogia ignacja ska od pocz tku by a eklektyczna w  dobiera-
niu metod nauczania i  uczenia si . Sam Ignacy Loyola zaadapto-
wa  modus parisiensis, czyli uporz dkowan  metod  pedagogicz-
n , stosowan  w  tamtych czasach na Uniwersytecie Paryskim. 
(...) Mo na by  pewnym, e  w  XVI jezuici nie mieli formalnych, 
naukowo sprawdzonych metod, które np.  proponuje si  obecnie 
w  psychologii rozwojowej. Indywidualna troska o  ka dego ucz-
nia sprawi a, e  nauczyciele-jezuici byli uwa ni na wszystko, co 
pomaga o we wzro cie osobowym 19.

 Jezuici w  swoim systemie edukacyjnym k adli nacisk w  spo-
sób szczególny na osob . Mo na powiedzie , e  pedagogika 
ignacja ska to pedagogika skoncentrowana na osobie. Niew t-
pliwie ten element w  tradycji jezuickiej jest bardzo mocny, cho  
znów nie wyj tkowy, poniewa  wpisuje si  w  ju  ugruntowan  
tradycj  nauczania katolickiego, które odwo uje si  do osoby Je-
zusa Chrystusa i  Jego nauczania. 
 eby t  fundamentaln  cech  jezuickiego kszta cenia i  wy-
chowania wprowadzi  w  ycie, jezuici poszukuj  nieustannie 
i  adaptuj  metody, które pomog  pozna  i  lepiej zrozumie  oso-
b  z  jej indywidualnymi i  spo ecznymi uwarunkowaniami. St d 
te

sta  charakterystyk  ignacja skiej pedagogii jest systematyczne 
w czanie metod pochodz cych z  ró nych róde . Przyczynia si  
to do integralnej: intelektualnej, spo ecznej, moralnej i  religijnej 
formacji osoby 20.

19 Podstawy edukacji ignacja skiej, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, 
Kraków 2006, s.  104.

20 Podstawy edukacji ignacja skiej, dz. cyt. s.  105.

Pedagogika...13 
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 W edukacji ignacja skiej mo na wyró ni  za Fadelem Sida-
roussem 21 trzy wymiary: wymiar osoby z  jej specyficzno ci  
i  jednostkowo ci , wymiar relacji do drugiego oraz wymiar 
transcendentny. Wymiary te wyra aj  duchowo  wicze  du-
chownych w. Ignacego, stanowi c inspiracj  dla edukacji.

Wymiar osobowy

 Edukacja ignacja ska stawia sobie za cel integralny rozwój 
osoby ludzkiej, uwzgl dniaj c aspekt inteligencji, woli, uczu , 
pami ci, wra liwo  na sztuk , wolno .
 Inteligencja, wymiar intelektualny, ma niew tpliwie status 
wyj tkowy w  instytucjach edukacyjnych. Kszta tuje bowiem 
zmys  krytyczny. To dzi ki inteligencji dokonuje si  rozezna-
wanie – – umiej tno  typowo ignacja ska, która polega na roz-
ró nianiu rzeczy, na ich nazywaniu i  ocenianiu. Jednakowo , 
wy czno  kszta cenia inteligencji pozostaje ci g  pokus  na-
uczania, zw aszcza na poziomie akademickim, ryzykuj c po-
padni cie w  intelektualizm i  akademizm. eby tego unikn , po-
wstaje konieczno  kszta cenia innych elementów osobowo ci. 
Jedn  z  nich jest wola.
 Wola jest szczególnie efektywna w  codziennych yciowych 
walkach. Wola wskazuje na relacj  do innych. To ona jest pomoc-
na w  podejmowaniu decyzji, jest zatem motorem wprowadzania 
w  ycie efektów rozeznawania.
 Sfera uczu  ma poczesne miejsce w  pedagogice ignacja skiej. 
Jej o rodek stanowi pragnienie. W  kontek cie pedagogiki igna-
cja skiej mówi si  nawet o  pedagogice pragnienia. Owo igna-
cja skie pragnienie oczyszcza si  w  oboj tno ci czy, innymi s o-
wy, w  wolno ci wewn trznej w  stosunku do siebie, do innych 
osób, do sytuacji i  wydarze , rzeczy i  miejsc, do w asnych pla-
nów – – a  wszystko po to, by móc podejmowa  decyzje i  kierowa  
swoim yciem nie wed ug nieuporz dkowanych sk onno ci, ale 
uporz dkowanych, skierowanych na chwa  Boga i  dobro ludzi.

21 http://www.cndp-erpent.be/pedagogie%20jesuite.htm
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 Pami  jest zdolno ci  do odczytywania przesz o ci z  pewne-
go dystansu, który pozwala unikn  natychmiastowo ci. 
 Czucie i  smakowanie – – jest to znana formu a w. Ignacego, 
mocno obecna w  yciu duchowym, wspó brzmi to zreszt  bar-
dzo dobrze ze wspó czesn  antropologi .
 Zmys  artystyczny o ywiany przez wyobra ni  jest charak-
terystyczny dla darmowo ci. Wspó czesny wiat zdaje si  po-
wi ca  na rzecz skuteczno ci i  utylitaryzmu. Tradycja jezuicka 

zawsze wspiera a sztuk  we wszystkich jej postaciach, formach, 
w  sposób szczególny teatr, deklamacj , retoryk .
 W centrum tych wszystkich aspektów osobowo ci ludzkiej 
i  niejako jej motorem jest wolno  – – najwy szy dar, w  jaki wypo-
sa ony zosta  cz owiek i  jaki odró nia go od wszystkich innych 
istot ywych. 
 Indywidualne podej cie do osoby wi e si  ci le z  indywi-
dualnym towarzyszeniem (cura personalis), w  ramach której po-
moc oferowana jest osobie z  uwzgl dnieniem punktu, w  którym 
si  aktualnie znajduje, tu i  teraz. 

Wymiar relacyjny

 Trudno sobie wyobrazi  poziom osobowy bez poziomu re-
lacyjnego, bez odniesienia do drugiego, w  swoim podwójnym 
aspekcie: z  jednej strony interpersonalnym, a z  drugiej strony 
wspólnotowym czy spo ecznym i  politycznym. Je li wymiar 
osobowy nie jest wpisany w  wymiar wspólnotowy, staje si  czy-
stym indywidualizmem albo egocentryczn  realizacj  siebie. 
Ten poziom relacyjny jest oparty na warto ciach, co w. Ignacy, 
u ywaj c j zyka swojej epoki, okre la  mianem cnoty.
 Edukacja ignacja ska, w  swoim wymiarze interpersonalnym, 
oparta jest na jasnej zasadzie: praesupponendum, czy te  pozytyw-
nego a  priori w  stosunku do innego, pozytywnego nastawienia 
do drugiego. W  ka dym stosunku mi dzyosobowym, w  ka -
dym dialogu nale y „uratowa  propozycj  drugiego”, „uspra-
wiedliwi  j ”, unikaj c nieufno ci, uprzedzenia czy konkurencji.
 Wewn trz tej zasady przychylno ci, pozytywnego nastawie-
nia mie ci si  formu a w. Ignacego: „Kocha  i  s u y ”. Relacja 
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interpersonalna jest zasadniczo oparta na mi o ci i  s u bie. S u -
ba jest wyrazem, przejawem mi o ci. Pedro Arrupe, by y ge-
nera  zakonu jezuitów, na podstawie ignacja skiego „Kocha  
i  s u y ” sformu owa  w  kontek cie pracy edukacyjnej zasad : 
„Formowa  ludzi dla innych”. Bycie dla innych zwi zane jest 
ci le z  dyspozycyjno ci . Jest to s owo kluczowe dla pedagogiki 

ignacja skiej.

Wymiar transcendentny

 Ów wymiar transcendentny jest celem ostatecznym albo 
pierwszym edukacji jezuickiej. Celem ostatecznym mo e by  
ona pedagogicznie w  tym sensie, e  poprzez wymiar osoby, któ-
ra realizuje si  w  swoim rozwoju i  rozkwita w  relacjach z  innymi 
i w  spo ecze stwie, mo e doj  do Boga lub nie doj  do Niego. 
Wychowawca bowiem musi respektowa  osobisty wybór. Celem 
pierwszym – – w  tym sensie, e  jest ontologicznie Zasad  i  Funda-
mentem cz owieka: jak czytamy w  Biblii, cz owiek jest stworzo-
ny na obraz i  podobie stwo Bo e i  rol  edukacji jest przedstawi , 
wyja ni  ten poziom, pomóc przej  od intuicji do zrozumienia. 
W  ten sposób przygotowuje ona do wolnego i  osobistego wybo-
ru Boga lub niedokonania tego wyboru.
 Scharakteryzowane powy ej trzy wymiary edukacji ignacja -
skiej mo na uj  w  formie praktycznych wskaza . R. Nouailhat 
sformu owa  ich pi tna cie 22:

Tr z y  p r z e k o n a n i a  w y j c i o w e
1.  Ka dy jest niepodobny do drugiego. Ka dy wi c wymaga 

szczególnej uwagi.
2.  Na pocz tku zawsze jest nie tak. Potencjalny rozwój ka dego 

jest na wiele sposobów hamowany (na przyk ad przez nieupo-
rz dkowane przywi zania itp.)

3.  Post p jest mo liwy. Zawsze mo na 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 a j c y c h  s i
1.  Osobisty kapita  ka dego, jego wola, rozum. 
2.  Z y duch, który wprowadza k amstwo 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  osobi cie. 
2.  Ustalenie jasnych celów i  konkretnych etapów, robi  ma o, ale 

intensywnie, dog bnie. 
3.  Zebra  efekty swojego dzia ania poprzez powtarzanie, interio-

ryzuj c, przyswajaj c osobi cie 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  towarzysz c , 

tutora itp.), który pozwoli, e  sprawy b d  si  dzia y czy b d  
wypowiadane wobec drugiego. Nikt nie formuje si  sam. 

3.  Odczytywanie swojej praktyki, swojego dzia ania (metapo-
znanie): po wi canie czasu na to, eby lepiej pozna  samego 
siebie, lepiej pozna  to, co si  powinno robi .

Tr z y  z o t e  r e g u y / z a s a d y
1. Odró nia  ducha od litery, wizj  od metody. 
2.  Nauczy  si  podejmowa  decyzje, dokonywa  wyborów, by  

autonomicznym, wolnym. 
3. Mie  wiadomo  w asnej historii w  jej rozci g o ci.

 Te praktyczne wskazania, regu y s u  do kszta towania 
kompetencji.
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5. Kompetencje w  pedagogice ignacja skiej
 Kompetencje s  kategori  podmiotow , co oznacza, e przy-
pisane s  one do osoby lub grupy osób 23. Wojciech Sroczy ski 
zwraca w tym kontek cie uwag  na fakt, e autorem kompeten-
cji jest zarówno osoba, jak te  spo ecze stwo, które oczekuje od 
ludzi powszechnie uznawanych zachowa  i gotowo ci sprosta-
nia im. Jego zdaniem

zdolno ci, umiej tno ci, sprawno ci, wiedza, talent wówczas 
staj  si  kompetencjami okre lonej osoby, gdy znajduj  potwier-
dzenie w yciu spo ecznym 24.

 Poj cie „kompetencje” funkcjonuje na gruncie ró nych dy-
scyplin naukowych. W nurcie nauk spo ecznych wi e si  je za-
zwyczaj z kwesti  efektywno ci dzia ania 25. W aspekcie pedago-
gicznym zaznaczaj  si  dwa uj cia kompetencji: jako adaptacyjny 
oraz jako transgresyjny potencja  podmiotu. W pierwszym uj -
ciu – jako adaptacyjny potencja  podmiotu  – poj cie kompetencji 
oznacza dyspozycj  do dzia ania instrumentalnego. Dyspozycja 
ta jest zwi zana z wiedz , umiej tno ciami, motywacj  oraz prze-
konaniem podmiotu o posiadaniu tej dyspozycji. Podlega ona 
treningowi, którego celem jest osi gni cie okre lonego poziomu 
kompetencji. Kompetencja przejawia si  w okre lonych aspektach 
zachowaniach podmiotu, które poddaj  si  zewn trznej obserwa-
cji i umo liwiaj  ocen  jej poziomu. W drugim uj ciu kompeten-
cji jako transgresyjnego potencja u podmiotu jest ona rodzajem 
struktury poznawczej, która integruje funkcjonuj ce w jej ramach 
elementy oraz równowa y relacje cz owieka ze wiatem 26. 
 Poj cie kompetencji mo na ujmowa  tak e w kategoriach 
statusu lub dzia ania. Pierwsze podej cie skupia si  na statusie 

23 Por. M. Zió kowski, Kompetencja kulturowa, w: Antropologiczne podstawy 
wychowania, red. R. Schultz, Warszawa 1996, s. 252-253.

24 Por. W. Sroczy ski, Pedagogika spo eczna a kompetencje spo eczne, „Pedago-
gika Spo eczna” 2002, nr 4(6), s. 25.

25 Por. K. Tucholska, Zagadnienie kompetencji w psychologii, „Roczniki Psycho-
logiczne” 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 dzia aniu. Rozpatru-
j c kompetencje w znaczeniu „statusowym”, mo na zauwa y , 
e ich struktura b dzie obejmowa a ca okszta t uprawnie  i od-

powiedzialno ci, które wynikaj  z obowi zków osób zajmuj cych 
okre lone stanowiska. Zatem uj cie podmiotowe tych kompeten-
cji b dzie ukazywa o, kto je posiada, a z kolei uj cie przedmiotowe 
kompetencji wyja nia, w jakim zakresie s  one posiadane 27. Nato-
miast w znaczeniu „dzia aniowym” struktura kompetencji opiera 
si  na wiedzy, umiej tno ciach, do wiadczeniu oraz postawach28.
 W edukacji jezuickiej mamy do czynienia z  przezwyci eniem 
jednostronno ci uj  kszta towania kompetencji na rzecz ca o cio-
wego ich rozumienia. W  ramach praktyki edukacyjnej jezuitów 
jest miejsce na kszta towanie zarówno kompetencji zwi zanych 
z  transmisj /asymilacj  kulturow , jak i  kompetencji emancypa-
cyjnych, zwi zanych z  rozwojem kultury w  kluczu warto ci.

Oprócz przekazania kultury, wa nym elementem jest przygo-
towanie do znacz cego udzia u w  kulturowym rozwoju. Bez 
w tpienia ludzie trzeciego tysi clecia b d  potrzebowali nowej 
kompetencji w  zakresie techniki, ale jeszcze bardziej b d  po-
trzebowali zdolno ci do yczliwego rozumienia i  krytycznej oce-
ny wszystkich aspektów ycia w  celu powzi cia decyzji (osobi-
stych, spo ecznych, moralnych, zawodowych, religijnych), które 
b d  zmienia y nasze ycie na lepsze. Kryteria takiego wzrostu 
(przez studium, refleksj , analiz , krytyk  i  znalezienie skutecz-
nej alternatywy) s  niew tpliwie oparte na warto ciach. Jest to 
prawdziwe niezale nie od tego, czy te warto ci s  wyra nie za-
uwa one, czy te  nie 29.

 Cz owiek wspó czesny do wiadcza nacisków spo ecznych, 
które maj  na celu uformowanie jednostek dostosowanych do 
takiego czy innego wymagania spo ecznego, a  jednocze nie – – 
na poziomie kulturowym – – trzeba stawia  czo a swego rodza-
ju politeizmowi warto ci. Zachowanie równowagi pomi dzy 

27 Por. A. Rakowska, A. Sitko-Lutek, Doskonalenie kompetencji mened erskich, 
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 ignacja skiej, dz. cyt. s.  134.
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kompetencjami asymilacyjnymi a  emancypacyjnymi staje si  du-
ym wyzwaniem edukacyjnym dla pedagogów ignacja skich.

 Praktyka edukacyjna w  kluczu kompetencji poci ga za sob  
wyzwania etyczne. Jak pisze Philippe Perrenoud 30, podej cie do 
edukacji w  kluczu kompetencji pozwala sprecyzowa  miejsce 
wiedzy – – m drej lub nie – – w  dzia aniu: stanowi ona ród o, cz -
sto decyduj ce, identyfikowania i  rozwi zywania problemów, 
przygotowywania i  podejmowania decyzji. Wiedza ma znacze-
nie tylko wtedy, kiedy jest do dyspozycji w  dobrym, w a ciwym 
momencie i  jest zdolna „wej  w  faz ” z  sytuacj .
 Kszta towanie kompetencji wymaga „ma ej rewolucji kul-
turalnej”, by mo na by o przej  od logiki nauczania do logi-
ki wprawiania si  (coaching) na bazie do  prostego postulatu: 
kompetencje tworz  si , powstaj  poprzez wiczenie si  w  sytu-
acjach trudnych, z o onych. „Chodzi o  uczenie si  poprzez czyn-
no  robienia tego, czego nie potrafimy robi ” 31. W  pedagogice 
ignacja skiej stawia si  mocny akcent na aktywno  w asn  pod-
miotu ucz cego si , w  ramach której nabywa on ró norodnych 
kompetencji. wiczenie jest wr cz kluczowym poj ciem w  peda-
gogice ignacja skiej.

Jezuici – – poprzez fakt zaanga owania w  kolegia i  uniwersyte-
ty – – byli u  róde  ca ej kultury aktywno ci (robi , wykonywa  
samemu), kultury odkrywania, a  nie prostej repetycji, kultury 
wielkiej zdolno ci ekspresji, aktywnego uczestnictwa w  yciu 
spo ecznym. Równie  kultury czynnej mi o ci Bo ej, rozezna-
wania Jego woli w  podejmowaniu wyborów, w  podejmowanych 
dzia aniach. Poprzez to rozeznawanie byli u  podstaw kultury 
g bi 32.

 Ta kultura aktywno ci ma zastosowanie przede wszystkim 
w  rozwijaniu inteligencji. Jak mo emy przeczyta  w  Ratio studio-
rum, „inteligencja wiczy si , jest niejako w  akcji, a  trudno ci s  
analizowane g biej, s  bardziej wyja niane (por. nr  140). Nota 

30 Ph. Perrenoud, Construire des compétences dès l’Ecole, ESF, s.  70.
31 Ph. Meirieu, L’Envers du tableau. Quelle pédagogie pour quelle école, ESF, Pa-

ris 1996, s.  111-112.
32 J.-Y. Calvez, Le „Ratio”. Charte de la pédagogie des jésuites, „Études” 2001/9, 

t.  395, s.  218.
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bene w  Ratio studiorum poj cie „ wiczy ” pojawia si  dwa razy 
cz ciej ni  „uczy  si ”. A  zatem powtarzanie, ekspresja, komu-
nikacja tego, czego si  uczyli my, sprzyja metarefleksji, która 
prowadzi do jedno ci, do scalania osoby 33.
 Trzeba jednak podkre li , e  edukacja rozumiana w  kluczu 
kompetencji, w  zale no ci od przyj tej ideologii, mo e sta  si  
narz dziem uprzedmiotowienia wychowanka. 
 Frances Slater proponuje schemat analizy warto ci charakte-
rystycznych, w a ciwych dla ró nych ideologii pedagogicznych.
 Mo liwe jest „przet umaczenie” tabeli (tabela 2) w  kluczu 
ideologicznym, aby oceni  propozycje kompetencji. W  tym celu 
mo na pos u y  si  pytaniami, na przyk ad:
 w jakim stopniu zaproponowane kompetencje
–  przyczyni  si  do globalnego rozwoju dziecka?
–  b d  sprzyja y post powi intelektualnemu i  rozwojowi 

poznawczemu?
–  b d  prawdopodobnie przydatne w  zatrudnieniu?
–  traktuj  kwesti  sprawiedliwo ci czy zwracaj  uwag  na naby-

te prawa i  w adz ?
 K ad c akcent na wychowanie do postawy obywatelskiej, 
dzisiejsza szko a przejawia raczej ideologi  progresywistyczno-
-rekonstrukcjonistyczn  i  jednocze nie ukierunkowan  na osob  
i  na spo ecze stwo. Tymczasem postawienie akcentu na kompe-
tencje pozostaje w  sprzeczno ci z  ich celami, poniewa  ten spo-
sób my lenia „ukierunkowuje nauczanie na efekty, jakie ucze  
winien osi gn ” 34. 
 Wspó czesna szko a popada w  pu apk , w  swego rodzaju im-
pas, poniewa  z  jednej strony chce sprosta  wymaganiom spo-
ecze stwa demokratycznego, charakteryzuj cego si  wzrostem 

zaanga owania spo ecznego, rozwojem postawy obywatelskiej, 
z  drugiej jednak strony dzisiejsza szko a 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-novemb-
re 1998.
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kszta towanie kompetencji, co w  efekcie prowokuje koncentro-
wanie si  na sobie, a  wi c indywidualizm, który nastawiony jest 
na skuteczno .

Tabela 2. Warto ci charakterystyczne dla ideologii pedagogicznych

Ideologia Priorytet rodki Cele

Progresywistyczna Dziecko Do wiadczenia,
odkrywanie, 
uczenie si  
aktywne, 
zastosowalno , 
integracja, 
ekspresja osobista 
i  poszukiwanie 
sensu

Waloryzacja 
rozwoju 
osoby w  jej 
integralno ci

Liberalna Podmiot analiza 
podmiotów, 
przekaz kultury, 
gromadzenie 
wyobra e , rozwój 
poznawczy, 
my lenie 
racjonalne, 
osi ganie 
doskona o ci

Waloryzacja 
rozwoju 
duchowego

Utylitarystyczna Zadanie Rozwój 
kompetencji, 
metody 
informacyjne, 
uczenie si  
umiej tno ci

Waloryzacja 
tego, co 
si  op aca 
(rentowno )

Rekonstruktywistyczna Spo ecze stwo Kontestowanie 
status quo, 
rozwijanie 
wiadomo ci 

krytycznej, 
rozumienie 
stosunków si  
i  ich skutków, 
wiadomo  

alternatywnych 
punktów widzenia 

Waloryzacja 
zmiany 
spo ecznej

ród o: 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 ignacja ska, w  moim przekonaniu, pokonuje ten 
impas swoj  wielowymiarowo ci . W  swoim wymiarze indywi-
dualnym stawia na doskona o  (kompetencje zawodowe, spo-
eczne, emocjonalne), natomiast w  wymiarze relacyjnym uwra -

liwia na potrzeby innych, potrzeby spo eczne (humanizm), 
generalnie na bycie z  innymi i  dla innych. Poprzez wymiar trans-
cendentny pedagogika ignacja ska zyskuje g bok  motywacj  
dla s u by innym, jak  jest zakorzenienie w  Bogu osobowym.
 Poprzez swój wymiar interpersonalny sprzyja rozwojowi 
tego, co J. Beillerot okre la jako kompetencje zbiorowe (kolek-
tywne). Wprowadza on poj cie kompetencji zbiorowych, wy-
chodz c od nast puj cego przekonania: „Istniej  kompetencje 
(a  wi c i  wiedza), których nikt nie mo e posiada , wymy li  czy 
stworzy  sam” 35. Na przyk ad mo na nauczy  si  negocjowa  
wy cznie w  kilku, a  negocjacja udaje si  lub jest fiaskiem dla 
wszystkich. Kompetencje zbiorowe wynikaj  z  po czenia kom-
petencji indywidualnych, które s  czym  wi cej ni  dodatkiem, 
wk adem ka dego z  osobna.
 Zdaniem J. Beillerot,

wytwarzanie nowej wiedzy zbiorowej implikuje co najmniej trzy 
serie kompetencji dla jednostek produkuj cych wiedz :
– Umiej tno ci techniczne (animacja spotkania z  u yciem sprz -
tu informatycznego).
– Umiej tno ci opracowywania w  zespole, co uaktywnia zarów-
no wymiar uczuciowy, afektywny osób, jak te  umiej tno ci in-
telektualne w  studiowaniu, analizowaniu problemów.
– Umiej tno  grupy do „zarz dzania” kwesti  w adzy we-
wn trznej i  zewn trznej (odpowiedzialno  grupowa jest warun-
kiem koniecznym do tego, by by o mo liwe tworzenie wiedzy) 36.

 Kszta towanie kompetencji u  uczniów mo liwe jest dzi ki 
ci g emu podnoszeniu zawodowych kompetencji nauczycieli. 
W  pedagogice ignacja skiej chodzi o  kompetencje dla innych, 
rozwój osoby gotowej s u y  innym.

35 J. Beillerot, Les compétences collectives et la question des savoirs, „Cahiers Pé-
dagogiques” nr  297, Octobre 1991, s.  40-41.

36 Tam e.
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 Podsumowuj c, mo na pokusi  si  o  stwierdzenie, e  peda-
gogika ignacja ska realizowana jest w  ramach chrze cija skiego 
systemu wychowania z  w a ciw  mu ide  cz owieka, ide  mora-
lizmu i  humanizmu. Charakteryzuje si  spójnym zespo em regu  
pedagogicznych zawartych w  Ratio studiorum, które umo liwia-
j  realizacj  ca ego edukacyjnego przedsi wzi cia, które samo 
w  sobie jest wcieleniem duchowej misji: pomoc drugiemu w  kie-
rowaniu swoim yciem w  wietle Ewangelii.
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WYCHOWANIE W SZKO ACH JEZUICKICH 

OKRESU STAROPOLSKIEGO

Wst p
 Jak informuje najwybitniejszy wspó czesny znawca historii 
jezuitów w  Polsce – – prof. Ludwik Grzebie  SJ – – bibliografia prac 
zwi zanych z  t  problematyk  przekracza obecnie liczb  dwóch 
tysi cy. Szczególnie po roku 1990 nast pi o niespotykane dot d 
zainteresowanie dzia alno ci  zakonu 1. W ród licznych cennych 
opracowa  brakuje jednak pozycji b d cej syntetyczn  prezenta-
cj  zagadnienia wychowania w  szko ach jezuickich okresu staro-
polskiego. Najobszerniej pisa  na ten temat Stanis aw Bednarski 
w  klasycznym dziele Upadek i  odrodzenie szkó  jezuickich w  Polsce 
(Kraków 1933). Prócz tego rozproszone wiadomo ci znajdujemy 
w  publikacjach dotycz cych dzia alno ci poszczególnych pla-
cówek zakonu, jak równie  w  opracowaniach monograficznych 
ró nych aspektów wychowawczej pracy jezuitów (na przyk ad 
poprzez teatr, bursy muzyczne, kolegia szlacheckie).
 Podstawowym ród em do poznania wychowawczej dzia-
alno ci szkó  jezuickich pozostaje Ratio studiorum, czyli Usta-

wa Szkolna Towarzystwa Jezusowego, której polski przek ad 

1 Por. L. Grzebie , Dotychczasowa literatura o  wk adzie jezuitów polskich do na-
uki i  kultury, w: Wk ad jezuitów do nauki i  kultury w  Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów i  pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa 2004, s.  31.
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zawdzi czamy prof. Kalinie Bartnickiej i  prof. Tadeuszowi 
Bie kowskiemu (Warszawa 2000). Osobn  kwesti  jest pytanie 
z  zakresu metodologii historiograficznej, na ile mo emy wierzy  
owej Ustawie. Czy jest ona jedynie propozycj  pewnego ideal-
nego programu szkolnego, czy te  mo e by  traktowana jako 
opis faktycznego stanu? Z  ró nych róde  wiemy, e  Ratio stu-
diorum by o przestrzegane do  wiernie, a w  szko ach jezuickich 
w  poszczególnych krajach do tego stopnia, i  (zw aszcza) w  po-
cz tkach o wiecenia zacz to postrzega  ten dokument jak gor-
set kr puj cy jezuickie szkolnictwo. Pojawia y si  zatem lokalne 
modyfikacje lub uszczegó owienia szkolnych przepisów.
 Prezentowany artyku  jest prób  zarysowania kompleksowe-
go zagadnienia wychowania w  szkole jezuickiej w  okresie staro-
polskim. Z  konieczno ci oferuje jednak spojrzenie uproszczone 
ze wzgl du na wielo  form, w  których realizowa a si  jezuicka 
o wiata (szko y ró nego typu i  stopnia, teatr szkolny, sodalicje 
uczniowskie, instytucje wspomagaj ce: bursy, konwikty, biblio-
teki etc.), ze wzgl du na jego wzloty i  upadki, wreszcie – – jego 
zró nicowanie geograficzne: szko y w  Wielkopolsce i  na rubie-
ach Rzeczypospolitej.

 Jezuici otworzyli pierwsz  szko  dla uczniów spoza swojego 
zakonu w  roku 1548 w  Mesynie na Sycylii. Pomijaj c bezpo red-
nie racje, które doprowadzi y do tego kroku, mo na zastanowi  
si  nad g bszymi motywami, którymi kierowali si  zakonni-
cy. Wydaje si , e  g ównym ideologicznym powodem otwarcia 
szko y by a nie tyle ch  zapewnienia m odym ludziom staran-
nego wykszta cenia, co raczej wpojenia im autentycznej pobo -
no ci, która mia a wyra a  si  – – wed ug zamys u za o yciela je-
zuitów, w. Ignacego – – w  „odnajdywaniu Boga we wszystkich 
rzeczach” oraz w  yciu nienagannym pod wzgl dem moralnym. 
Hieronim Nadal (1507-1580) – – wp ywowy jezuita i  bliski wspó -
pracownik Ignacego – – pisa  w  1552 roku w  swoim projekcie je-
zuickiego uniwersytetu, e  w  czasie studiów najwa niejsza jest 
pobo no  (ut in studiis primum locum pietas obtineat 2). W  innym 
tek cie dodawa , e  Towarzystwo Jezusowe nigdy nie zgodzi si  

2 H. Nadal, De studii generalia dispositione et ordine, w: Monumenta Paedagogi-
ca 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 mia o 
jednocze nie mo liwo ci wpajania uczniom dobrych obycza-
jów 3. Jak refren powraca w  tekstach pierwszych jezuitów zda-
nie, e  kolegia istniej  po to, aby kszta ci  w  naukach humani-
stycznych i  dobrych obyczajach. Oba wymiary funkcjonowania 
szko y id  zawsze w  parze. Hieronim Nadal posuwa si  jeszcze 
dalej i  pisze, e

jezuici nie maj  adnego innego powodu do otwierania kolegiów 
ni  potraktowanie ich jako haczyka, dzi ki któremu amatorzy 
studiów zostan  schwytani dla pobo no ci. atwiej to osi gn  
zw aszcza w  czasie lekcji 4.

 W podstawowym dokumencie zakonnym, jakim by y Konsty-
tucje (1559), zapisano w nr.  481, i  „trzeba pilnie dba  o  to, eby 
ci, którzy si  udaj  na studia na uniwersytetach Towarzystwa, 
razem z  wiedz  nabywali dobrych, godnych chrze cijan obycza-
jów”. Narz dziem wychowawczym b d  w  tym przypadku roz-
maite praktyki religijne.
 Natomiast w  Ustawie Szkolnej Towarzystwa Jezusowego, stwo-
rzonej na potrzeby wszystkich szkó  jezuickich na wiecie, za-
pisano w  1599 roku, i  uczniowie powinni od samego pocz tku 
wiedzie , e  „maj  si  doskonali  zarówno w  pobo no ci, jak i 
w  innych cnotach i  naukach” 5. Cho  z  dzisiejszego punktu wi-
dzenia dziwi  mo e kolejno  celów (najpierw pobo no , po-
tem wykszta cenie), to w  dobie Odrodzenia by a ona zgodnie 
akceptowana przez humanistów, na przyk ad Ludwika Vivesa 
czy Erazma z  Rotterdamu, jak równie  reformatorów – – np.  Jana 
Sturma. Pobo no  wyprzedza a wykszta cenie (humanistycz-
ne), a  jednocze nie ci le czy a si  z  etycznym post powaniem.

3 Por. G. Codina Mir, Aux sources de la pédagogie des jésuites. Le „modus pa-
risiensis”, Roma 1968; por. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego, Kraków 2001, 
s.  176.

4 „Alia enim illis [iesuitis] non fuit causa scholas aperiendi, quam ut ad pie-
tatem hoc hamo capiantur literarum studiosi. Id enim imprimis agunt com-
mode 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 Jezuso-
wego (1599), wst p i  oprac. K. Bartnicka i T.  Bie kowski, Warszawa 2000, s.  112.
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Wychowawcza rola nauczyciela
 Pedeutologia jezuicka wymaga osobnego, wnikliwego opra-
cowania, natomiast w  tym miejscu warto zasygnalizowa  
wa niejsze aspekty postawy nauczyciela szkó  jezuickich, któ-
ra – – w  zamy le jezuickich pedagogów – – mia a przyczyni  si  
do skuteczniejszego wychowania m odzie y. Ju  Kwintylian, 
traktowany jako nieomylna wyrocznia przez pedagogów rene-
sansowych, podkre la  wielokrotnie w  swojej Institutio oratoria, 
e  nauczyciel powinien by  przede wszystkim dobrym, cnotli-

wym cz owiekiem: ta cecha by a nadrz dna wobec posiadanego 
wykszta cenia i  talentu oratorskiego.
 Jezuici zalecali w  Regu ach wspólnych dla wszystkich profesorów 
studiów wy szych, aby profesor wspiera  uczniów „przyk adami 
swego pobo nego ycia” 6. Ukrytym przejawem tej pobo no ci 
by a codzienna modlitwa nauczyciela za swoich wychowanków. 
Prócz tego nauczyciel zaczyna  ka de zaj cia od krótkiej modli-
twy, odmawianej na g os, z  której rezygnowano jednak – – w  du-
chu jezuickiej elastyczno ci – – gdy okazywa a si  nieodpowiednia 
ze wzgl du na lokalne warunki, rodzaj s uchaczy lub typ szko y. 
W  takiej sytuacji nauczyciel czyni  tylko znak krzy a i  zaczyna  
wyk ad 7.
 W swojej pracy zawodowej nauczyciel powinien by  „pilny 
i  staranny”, rzetelny w  przekazywaniu wiedzy 8, skromny w  pre-

6 Regu y wspólne dla wszystkich profesorów studiów wy szych, nr  3, w: Ustawa 
szkolna TJ, s.  53, por. równie  Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  50: 
„Niech nikogo nie lekcewa y, niech ma na wzgl dzie zarówno ubogich, jak 
i  bogatych, niech dba o  post py ka dego ze swych podopiecznych”, w.  Ustawa 
szkolna TJ, s.  86.

7 Konstytucje, nr  487: „Modlitw  nale y albo tak odmawia , eby dodawa a 
pobo no ci i  zbudowania, albo jej wcale nie odmawia , lecz niech nauczyciel 
odkryje g ow  i  znakiem krzy a si  uzbroi oraz niech rozpocznie wyk ad” – – 
Konstytucje TJ, s.  177; Czasami modlitw  przed zaj ciami odmawia a inna oso-
ba – – por. Regu y wspólne dla wszystkich profesorów szkó  wy szych, nr  2, w: Usta-
wa szkolna TJ, s.  53, Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  2, w: Ustawa 
szkolna TJ, s.  78.

8 „Nauczyciel powinien prowadzi  lekcje, wiczenia i  zaj cia po dobrym 
przygotowaniu i  przetrawieniu tre ci, a  nie nagle i  bez przemy lenia. Niech 
w  tej sprawie nie ufa zarozumiale swoim zdolno ciom” – – J. Kochanowicz, Pod-
r cznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego SJ z  1715 roku, Kraków 2001, s.  99.
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zentowaniu swoich pogl dów, zw aszcza wobec starszych od 
siebie, sprawiedliwy wobec wszystkich studentów, niezale nie 
od ich pochodzenia. Zapewne dla wychowanków wa na by a 
szczególnie realizacja tego ostatniego zalecenia, tym bardziej, 
e  ze wzgl du na bezp atno  szkó  jezuickich uczniowie wywo-

dzili si  (zw aszcza w  pocz tkach dzia alno ci zakonu jezuitów) 
z  ró nych warstw spo ecznych: bogatych i  biednych, spo ród 
rodzin s awnych i  bardzo skromnych. W  regu ach stwierdza-
no wyra nie, i  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 wszyst-
kich swoich uczniów” 9.
 W tym kontek cie warto doda , i  jezuickie przepisy surowo 
zabrania y nauczycielowi przyjmowania jakiegokolwiek prezen-
tu od opiekunów, rodziców lub uczniów, czy to dla siebie, czy 
dla kolegium. Nauczyciel nie móg  te  w  adnym wypadku po-
s ugiwa  si  uczniami (nawet tymi wywodz cymi si  ze stanu 
plebejskiego) do za atwiania swoich prywatnych spraw 10.
 Dzi ki bezp atno ci szkolnictwa jezuickiego atwiej by o wy-
eliminowa  spo ród uczniów postawy roszczeniowe oraz sta-
wia  wychowankom wysokie wymagania, dba  o  ich post py 
w  nauce i  dyscyplin . We wszystkim nauczyciel powinien jed-
nak przestrzega  umiaru, by  yczliwym (stosownie do zalece  
Kwintyliana i np.  Seneki) i  tak post powa , aby zyska  sobie 
sympati  (mi o ) ze strony uczniów.
 W jednym z  podr czników metodycznych dla nauczyciela, 
wykorzystywanych we wszystkich prowincjach zakonu, znajdu-
jemy nast puj ce wskazówki w  tym wzgl dzie: ch opcy powinni 
widzie , e

gor co pragnie ich post pu, e  jest umiarkowany i  panuje nad 
gniewem, e  nie jest podejrzliwy i  atwowierny, [ e jest] agodny 
i  ludzki prywatnie, a  na serio post puj cy i  powa ny publicz-
nie, [ e] b dzie pokazywa  równie usposobienie i  konsekwencj  

9 Regu y wspólne dla wszystkich profesorów studiów wy szych, nr  20, w: Ustawa 
szkolna TJ, s.  55.

10 Regu y prefekta klas ni szych, nr  48: „Prefekt w  adnym czasie nie mo e 
sam i  ma nie pozwoli  innym korzysta  z  pracy uczniów do pisania, czy do 
innej rzeczy”, w: Ustawa szkolna TJ, s.  78.

Pedagogika...14 
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w  post powaniu, jednakow  dla wszystkich sprawiedliwo , 
[ e] dla adnego nie b dzie wi cej yczliwy i  z  nikim nad mia-
r  poufa y. Winien by  pow ci gliwy w  karaniu, powoduj c si  
w  nim nie nienawi ci , ale jedynie mi o ci  i  potrzeb ; dlatego 
nale y ch tnie korzysta  z  okazji do podarowania lub zmniej-
szenia kary. Mi o  uczniów zdob dzie sobie równie  nauczyciel 
przez trosk  o  wszystko, co ich dotyczy, o  ich zdrowie, s aw , 
wykszta cenie, pobo no , a  nawet ró ne wygody. Niech poma-
ga s abym, odwiedza chorych, broni opuszczonych, niech dla 
wszystkich, a  zw aszcza dla nowo przyby ych i  ubogich b dzie 
troskliwym ojcem i  kochaj c  matk . Niech b dzie sumienny 
w  wymaganiach, stawianych uczniom, ale bez nudnej surowo-
ci. Niech nie wymaga wszystkiego od wszystkich; nale y po-

chwali  wysi ki, gdy nie mo na pochwali  wyników 11.

 Nauczyciel mia  by  absolutnie punktualny (ut punctualitatem 
scrupulosissime observet), a  lekcje powadzi  do ko ca, nie trac c 
nawet ostatniego kwadransa na czcz  gadanin 12.
 Obowi zkiem nauczyciela szko y jezuickiej by o usilne za-
ch canie uczniów (zw aszcza przed wakacjami) do prywatnych 
praktyk religijnych, czyli do codziennej modlitwy, szczególnie 
odmawiania ró a ca oraz wzywania anio ów stró ów, do wie-
czornego rachunku sumienia 13, do cz stego, pobo nego przyst -
powania do spowiedzi i  komunii w. oraz do prowadzenia przy-
k adnego ycia 14. Wa n  rol  w  kszta towaniu religijno ci  pe ni a 

11 Autorem podr cznika by  francuski jezuita, filolog, pedagog i  historyk, 
Joseph de Jouvancy (Juvencius), ur. w  roku 1643, zmar y w  1719 r. Jego dzie-
o pt. Magistris scholarum inferiorum Societatis Jesu de ratione discendi et docendi 

zosta o opublikowane w  1703 roku we Florencji jako oficjalny podr cznik dla 
nauczycieli zakonnych. Cytowany fragment pochodzi z  polskiego wydania, 
które ukaza o si  po acinie w  Lublinie w  1746 roku. Pos uguj  si  przek adem 
S. Bednarskiego, Upadek i  odrodzenie szkó  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 proponowa  

wieczorn  15-minutow  refleksj  nad minionym dniem. Akcent w  tego typu 
rachunku sumienia nie spoczywa  na wyliczaniu pope nionych grzechów i  za-
niedbaniach, ale na próbie dostrze enia Bo ego dzia ania w  ci gu dnia.

14 Por. Regu y wspólne dla nauczycieli szkó  ni szych, nr  5, w: Ustawa szkolna TJ, 
s.  79; Regu y wspólne dla wszystkich profesorów studiów wy szych, nr  3, w: Ustawa 
szkolna TJ, s.  53.
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odpowiednia lektura. Nauczyciel w  klasach ni szych zaleca  
„lektur  po yteczn  dla ducha, zw aszcza ywoty wi tych” 15.

Religijno  uczniów jako czynnik wychowawczy
 G ównym zadaniem nauczyciela by o zach canie uczniów 
do udzia u we wspólnych praktykach religijnych, które mia y 
by  gwarantem etycznego post powania i  udanego ycia. Warto 
przyjrze  si  bli ej, jakie by y formy owej religijno ci, do której 
nale a o – – w  my l podstawowego dokument zakonnego, czyli 
Konstytucji – – „przekonywa  z  mi o ci ”, ale nigdy nie zmusza 16.
 Nauczyciele czuwali najpierw nad tym, aby uczniowie brali 
udzia  w  szkolnych nabo e stwach. Wychowankowie mieli obo-
wi zek codziennego uczestnictwa w  tzw. cichej (bez piewów) 
mszy w. o  wyznaczonej godzinie. Towarzyszy o im kilku na-
uczycieli, którzy pilnowali, aby uczniowie nie t oczyli si  i  nie 
przepychali przy wej ciu do ko cio a i  przy wyj ciu oraz zajmo-
wali miejsca w  awkach wed ug ustalonego porz dku 17.
 W liturgii trydenckiej kazanie g oszono po zako czeniu mszy 
w. Uczniowie mieli obowi zek wys uchania go w  dni wi tecz-

ne, a w  czasie Wielkiego Postu – – dwa razy w  tygodniu 18. Komu-
ni  w. przyjmowali w  okre lone wi ta. Jak zaznacza Jan Wiele-
wicki (1566-1639), autor diariusza krakowskiego domu jezuitów, 
takich obowi zków nie mieli studenci Akademii Krakowskiej, 
jak równie  szkó  od niej zale nych 19.

15 Regu y wspólne dla nauczycieli szkó  ni szych, nr  8, w: Ustawa szkolna TJ, s.  79.
16 Por. Konstytucje, nr  482, w: Konstytucje TJ, s.  176.
17 Regu y prefekta klas ni szych, nr  45, w: Ustawa szkolna TJ, s.  74. S. Za ski 

pisze w  swojej Historii jezuitów w  Polsce (t. 4, Kraków 1905, s.  1084), e  klasy 
na pi trze i  na parterze kolegium w  Winnicy mia y okna (zaopatrzone krat ) 
wychodz ce na kaplic . Uczniowie w  klasach kl kali przy tych oknach i w  ten 
sposób s uchali mszy w. Jezuici otworzyli w  Winnicy klas  gramatyki i  poe-
tyki w  1630 roku.

18 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  3, w: Ustawa szkolna TJ, s.  78.
19 J. Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego oo. Jezuitów u w. Barbary 

w  Krakowie 1630-1639, t.  5, oprac. L. Grzebie , Kraków 1999, s.  232.
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 Raz w  miesi cu wyznaczano dzie  spowiedzi. O  ustalonej go-
dzinie kilku uczniów udawa o si  do ko cio a, gdzie czekali na 
nich spowiednicy. Ucze  przygotowywa  si  najpierw krótko do 
spowiedzi, kl cz c np.  przed krzy em i  robi c rachunek sumie-
nia. Nast pnie podchodzi  do konfesjona u i  wr cza  spowiedni-
kowi karteczk  ze swoim imieniem, nazwiskiem oraz klas . Po 
spowiedzi odmawia  ca  naznaczon  mu pokut  lub przynaj-
mniej jej cz  i  wraca  do klasy, a  na jego miejsce szed  do ko -
cio a nast pny. Chodzi o o  to, aby straci  jak najmniejsz  cz  
lekcji 20. Prefekt klas ni szych mia  obowi zek zagl da  co jaki  
czas do wi tyni i  sprawdza , czy uczniowie zachowuj  si  po-
prawnie, czy na przyk ad nie pods uchuj  spowiedzi kolegów 21. 
Po zako czeniu spowiedzi wszystkich uczniów nauczyciel zbie-
ra  kartki od spowiedników, aby sprawdzi , który z  uczniów nie 
przyst pi  do sakramentu 22. Nale y doda , e  cho  ca a szko a 
udawa a si  raz w  miesi cu do spowiedzi i  komunii w., nie by a 
to ci le obowi zkowa praktyka, lecz zwyczaj, do którego nale-

a o „przekonywa  z  mi o ci ”. Ju  Ignacy Loyola przypomina  
w  Konstytucjach, aby nie zmusza  studentów do spowiedzi i  ko-
munii w. Gdyby nie chcieli do nich przyst pi , nie wolno ich 
by o zmusza  lub usuwa  ze szko y, je li w  innych dziedzinach 
zachowywali si  poprawnie 23.
 Formu y rachunku sumienia, które s u y y uczniom jako po-
moc w  przygotowaniu do spowiedzi, s  cennym ród em do 
poznania idea u wychowawczego wyznawanego przez jezuitów 
w  szko ach. Irlandzki pisarz James Joyce, wychowanek jezuickiej 
szko y Clongowes Wood College, wspomina w  swym autobiogra-
ficznym Portrecie artysty z  czasów m odo ci, e  zna  taki  rachunek 

20 W  Ratio studiorum przewidziano wyj tek od tej zasady, gdy ca a klasa sz a 
razem do spowiedzi – – por. Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  42, w: 
Ustawa szkolna TJ, s.  85.

21 Por. Podr cznik Szczanieckiego, dz. cyt., s.  75.
22 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  9, w: Ustawa szkolna TJ, s.  79. 

W  okresie reformy szkó  jezuickich w  Rzeczypospolitej (w pierwszej po owie 
XVIII wieku) zniesiono system kartek w  starszych klasach, ograniczaj c si  wy-

cznie 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 . Przyk ad formu y przytacza w  swym pod-
r czniku pedagogicznym równie  Stefan Sczaniecki 24.
 Na podstawie listy przewinie  i  grzechów, które ucze  mia  
sobie przypomnie , wyobra aj c sobie jednocze nie cierpienia 
ukrzy owanego Chrystusa, mo na odtworzy  nast puj cy mo-
del ucznia. Jest to przede wszystkim kto  opanowany, kto po-
trafi kontrolowa  swoje zmys y (np.  nie ogl da rzeczy nieprzy-
zwoitych, zachowuje umiar w  jedzeniu, piciu i  spaniu). Idealny 
wychowanek stara si  panowa  nad swoj  mow : nie wszczyna 
k ótni, nie oczernia innych, nie k amie, nie oskar a, nie jest ga-
datliwy, nie opowiada g upstw. Je li s yszy nieprzyzwoit  roz-
mow , zwraca uwag  rozmówcom, a  je li nie mo e tego uczyni , 
oddala si . Wa n  cz  po danej postawy zajmuje umiej t-
no  kontrolowania w asnych my li i  emocji, która wyra a si  
w  przezwyci aniu zawi ci, zarozumia o ci, podejrzliwo ci, 
pragnienia zemsty i  (jak to ujmuj  trafnie Niemcy) Schadenfreude, 
czyli rado ci z  powodu cudzego nieszcz cia. Poniewa  w  XVIII 
wieku w ród uczniów szkó  jezuickich przewa ali synowie szla-
checcy, autor rachunku sumienia przypomina im, aby nie pysz-
nili si  swym pochodzeniem i  zdolno ciami. W  ko cu, gdy cho-
dzi o  post powanie, ucze  ma si  stara  o  tzw. „dobre uczynki”, 
a  unika  bijatyk, kradzie y oraz „nieskromnego dotykania si ”. 
W  ca ym rachunku sumienia akcent spoczywa w  sposób oczywi-
sty na kszta towaniu odpowiedniego sposobu my lenia ucznia, 
wewn trznej postawy, a  dopiero potem – – etycznego dzia ania. 
Co ciekawe, bardzo niewiele jest pyta  dotycz cych wype niania 
praktyk religijnych; je li ju  pojawia si  kwestia religii, to w  kon-
tek cie zalecenia, by kocha  Boga ponad wszystko.
 Gdy chodzi o  inne wspólne praktyki religijne, to w  soboty po 
po udniu (oraz w  przededniu wi t dedykowanych Matce Bo ej), 
po ostatniej lekcji, uczniowie odmawiali w  klasie lub piewali – – ra-
zem z  nauczycielem – – litani  do Matki Bo ej. Mieli to czyni  przez 
kwadrans 25. W  niektórych kolegiach udawali si  w  tym celu do 

24 Por. Podr cznik Sczanieckiego, dz. cyt., s.  75-79.
25 Por. Consuetudines scholasticae Provinciae Poloniae et Lituanae S.J., Litaniae, 

Laudes, Stationes, nr  3, w: S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  497. Con-
suetudines – – to spisany zbiór zwyczajów przyj tych i  zatwierdzonych dla 
poszczególnych prowincji i  domów zakonnych. Cytowane tutaj consuetudines 



214 J  K

ko cio a, aby odmówi  lub od piewa  t  modlitw  razem z  ucz-
niami z  innych klas 26. Ponadto w  pi tki lub w  soboty nauczyciel 
wyg asza  w  klasie tzw. egzort 27 lub uczy  przez pó  godziny 
katechizmu 28. Jan Wielewicki pisze, e  katechizm by  nauczany 
w  wi ta 29. W  pierwszych latach dzia alno ci kolegium wile -
skiego (od 1570 roku) uczono katechizmu w  ni szych klasach 
codziennie, gdy  litewskim jezuitom rozporz dzenia rzymskiej 
centrali wydawa y si  za ma o wymagaj ce, a w  klasach wy -
szych – – w  niedziele i  wi ta 30. Egzort  w  m odszych klasach wy-
g aszano zwykle po polsku, a w  starszych – – po acinie 31.
 Stanis aw Bednarski pisze, e  w  drugiej po owie XVII wie-
ku w  szko ach jezuickich Rzeczypospolitej pojawi y si  powa -
ne trudno ci wychowawcze. Zapewne dlatego Reinhold Giert, 
który w  latach 1715-1720 wizytowa  prowincj  polsk  zakonu, 
zwracaj c szczególn  uwag  na stan jej szkolnictwa, zarz dzi  
wprowadzenie dla ch opców dorocznych trzydniowych reko-
lekcji, „mo liwie najbardziej cis ych” 32. Praktyk  t  wspierali 
kolejni prowincja owie.
 W czasie Wielkiego Postu uczniowie udawali si  po ostatniej 
lekcji na nabo e stwo drogi krzy owej, a w  pi tki piewali przez 
kwadrans Miserere, czyli Psalm 51 33.

scholasticae (czyli zwyczaje szkolne) s  cz ci  zwyczajów prowincji polsko-
-litewskiej, które powsta y w  1604 roku, a  ostateczn  form  otrzyma y w  1620 
roku. Co do lokalizacji r kopisów consuetudines dla prowincji polskiej i  litew-
skiej – – por. „Zwyczaje”, w: Encyklopedia wiedzy o  jezuitach na ziemiach Polski i  Li-
twy,1564-1995, oprac. L. Grzebie , Kraków 1996, s.  796.

26 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  7, w: Ustawa szkolna TJ, s.  79.
27 Egzorta to przemówienie wyg oszone do okre lonej grupy s uchaczy, 

np.  m odzie y szkolnej. Pochodzi o  ac. exhortatio, które oznacza pobudzenie, 
napomnienie.

28 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  5, w: Ustawa szkolna TJ, s.  79.
29 J. Wielewicki, Dziennik domu w. Barbary, dz. cyt., t.  5, s.  232.
30 L. Piechnik, Pocz tki Akademii Wile skiej 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 wi to w. Marka (25 kwietnia) oraz w  tzw. dni krzy owe 
(poniedzia ek, wtorek, roda przed uroczysto ci  Wniebowst -
pienia) brali udzia  w  procesjach b agalnych, w  czasie których 
piewano litani  do Wszystkich wi tych, aby wyprosi  u  Boga 

dobre urodzaje 34. Stosownie do miejscowych zwyczajów m o-
dzie  uczestniczy a te  w  procesji Bo ego Cia a oraz w  tzw. na-
bo e stwach 40-godzinnych, je li takowe odbywa y si  w  ko -
ciele jezuickim 35.
 Nale y te  wspomnie , i  uczniowie szkó  jezuickich brali 
udzia  w  ró nych nabo e stwach okoliczno ciowych, cho  z  dzi-
siejszego punktu widzenia nie atwo jest ustali , na czym mia-
oby polega  wychowawcze oddzia ywanie takich uroczysto ci 

na m ode umys y. W  1624 roku jezuiccy uczniowie uczestniczyli 
we Lwowie w  pogrzebie fundatorki tamtejszego kolegium El-

biety Sieniawskiej 36, w  1626 roku w  Nie wie u – – w  kilkudnio-
wych obrz dach pogrzebowych ku czci ordynata Jana Jerzego 
Radziwi a 37, a w  1636 roku w  Jaros awiu – – w  uroczysto ciach 
pogrzebowych, „odprawianych z  wielk  pomp ”, ksi nej Anny 
Ostrogskiej 38. M odzie  szkolna bra a te  udzia  w  pogrzebach 
swoich kolegów: je li umiera  kto  ze starszych klas, ca a szko a 
sz a na pogrzeb, podobnie by o w  przypadku mierci „wa niej-
szych uczniów”. Wówczas który  z  uczniów-jezuitów wyg asza  
mow  pogrzebow , a  na drzwiach ko cio a wywieszano wiersze 

a obne wypisane na czarnym papierze. Procesja a obna zaczy-
na a si  na ostatniej lekcji 39.

34 Consueutudines scholasticae, Processsiones, Supplicationes, nr  1, w: S. Bednar-
ski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  497.

35 Consuetudines scholasticae, Processiones, Supplicationes, nr  2, w: S. Bednar-
ski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  497. Chodzi tu adoracj  Naj wi tszego Sa-
kramentu trwaj c  nieprzerwanie przez 40 godzin lub trzy dni z  przerwami 
nocnymi. Praktyk  t  zapocz tkowano w  XIII wieku, jej g ównymi propaga-
torami byli nast pnie jezuici. Od 1623 roku nabo e stwo by o ju  odprawiane 
w  ca ym Ko ciele zachodnim.

36 S. Za ski, Historia jezuitów w  Polsce, dz. cyt., t.  4, s.  609.
37 Tam e, s.  440.
38 J. Wielewicki, Dziennik domu w. Barbary, dz. cyt., t.  5, s.  2-4.
39 Por. Consuetudines scholarum, Processiones, Supplicationes, nr  3, w: S. Bed-

narski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  497.
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 Ponadto uczniowie szkó  jezuickich uczestniczyli w  innych 
wydarzeniach. W  1642 roku odby y si  w  Nie wie u trzydniowe 
uroczysto ci zwi zane z  ingresem ksi cia Aleksandra Ludwika 
Radziwi a i  ma onki do ordynacji nie wieskiej. W  ko ciele wi-
ta a par  ksi c  m odzie  ze szko y jezuickiej, a  po nabo e -
stwie jezuicka kapela muzyczna towarzyszy a dostojnym go -
ciom przy wje dzie na zamek 40.
 Uczniowie jezuiccy brali udzia  w  ceremoniach lubnych: 
w  1663 roku we Lwowie, gdy ma e stwo zawierali Miko aj Hie-
ronim Sieniawski z  Cecyli  Mari  Radziwi ówn , w  1678 roku, 
gdy podkanclerz koronny Jan Wielopolski eni  si  z  Mariann  
d’Arquien, siostr  królowej czy w  1723 roku, gdy pobierali si  
hetman polny litewski Stanis aw Denhoff z  Zofi  Sieniawsk 41.
 W 1670 roku papie  Klemens X zezwoli  zakonowi jezuitów 
oraz diecezjom polskim na liturgiczne wspomnienie polskiego 
jezuity Stanis awa Kostki, zmar ego w  opinii wi to ci w  1568 r. 
(jego kanonizacja nast pi a dopiero w  1726 roku). Huczne obcho-
dy z  tej okazji mia y miejsce w  Poznaniu. W  procesji z  katedry do 
ko cio a jezuickiego wzi li udzia  uczniowie miejscowego kole-
gium: niektórzy z  nich, wywodz cy si  ze znanych rodów, jecha-
li na koniach. Tzw. je dzie szlacheckiej przewodniczy  student 
filozofii Smorzewski – – wnuk córki Kanclerza Wielkiego Koron-
nego Leszczy skiego 42.
 W 1674 roku przypad a setna rocznica utworzenia jezuickiej 
szko y w  Jaros awiu. Na trzydniowe uroczysto ci jubileuszowe 
sk ada y si  m.in.: wystawne nabo e stwo dzi kczynne, nabo-
e stwo a obne za spokój duszy fundatorki kolegium Zofii 

z  Odrow ów Tarnowskiej, stypa dla ubogich oraz dramat wy-
stawiony przez m odzie  szkoln  pt. Zas ugi szkó  jaros awskich 
wobec ojczyzny przez piel gnowanie nauk i  pobo no ci 43. W  1698 
roku m odzie  szkolna wita a w  kolegium w  Brze ciu nowego 
króla Fryderyka Augusta i  podró uj cego z  nim hetmana Kazi-
mierza Sapieh . Nast pnie zaproszono go ci na nabo e stwo. 

40 S. Za ski, Historia jezuitów w  Polsce, dz. cyt., t.  4, s.  441.
41 Tam e, s.  611.
42 Tam e, s.  139.
43 Tam e, s.  171.
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Hetman „z wiec  w  r ku post powa  w ród m odzieniaszków 
w  procesji, ku wielkiej rado ci i  zbudowaniu obecnych” 44.
 W listopadzie 1727 r. obchodzono we Lwowie i w  Pu tusku 
kanonizacj  dwóch jezuitów: Stanis awa Kostki i  Alojzego Gon-
zagi. Szczegó owy opis uroczystych wieczornych procesji i  na-
bo e stw, w  którym wzi li udzia  uczniowie miejscowych kole-
giów jezuickich, zamieszcza Stanis aw Za ski 45.

Pouczenie etyczne
 Jezuici, wychowani w  duchu renesansowym, zdawali sobie 
spraw  z  tego, i  istotnym elementem wychowania jest (sto-
sownie do zalece  Arystotelesa, a  nast pnie Plutarcha z  Chero-
nei) pouczenie etyczne. Jego wyrazem by y przede wszystkim 
cotygodniowe egzorty wyg aszane w  klasie przez nauczyciela. 
Oprócz tego rektor kolegium mia  mo liwo  organizowania po-
dobnych spotka  dla ca ej szko y raz w  miesi cu lub raz na dwa 
miesi ce. Wówczas umoralniaj c  przemow  wyg asza  który  
ze starszych i  do wiadczonych ojców 46.
 Uczniów zach cano, aby zadawali si  tylko z  takim osoba-
mi, „których przyk ad pomo e im w  nauce i w  doskonaleniu 
si  w  cnotach”. Mieli natomiast unika  „z ych i  podejrzanych 
obyczajów” 47.
 W wyg aszaniu moralizatorskich prelekcji brali udzia  rów-
nie  sami uczniowie. W  Konstytucjach zalecano, aby raz w  tygo-
dniu który  z  pierwszoklasistów wyg osi  deklamacj  o  tre ci,

która mog aby s u y  zbudowaniu s uchaczy i  zach ca a ich do 
post powania we wszelkiej czysto ci i  cnocie, i  to nie tylko po 
to, by styl wiczy , ale tak e by doskonali  obyczaje. Wszyscy 
znaj cy acin  powinni by  na tym obecni 48.

44 Tam e, s.  1139
45 Tam e, s.  606-607 i s.  45.
46 Regu y rektora, nr  21, w: Ustawa szkolna TJ, s.  47 n.
47 Regu y zewn trznych uczniów Towarzystwa, nr  11, w: Ustawa szkolna, s.  106.
48 Konstytucje, nr  486, w: Konstytucje TJ, s.  177.
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 Tak e w  prywatnych rozmowach nauczyciel mia  wpaja  ucz-
niom dobre obyczaje. Nie móg  przy tym wzbudza  podejrze , 

e  przekonuje kogo  do wst pienia do Towarzystwa Jezusowe-
go. Je liby spotka  ucznia o  takich inklinacjach, mia  go odes a  
do jego spowiednika 49.

Dyscyplina i  porz dek
 Wbrew temu, co mo na by s dzi , uczniowie szkó  jezuickich 
nie przypominali potulnych baranków. wiadczy  mog  o  tym 
zakazy przychodzenia „do szko y z  broni , z  mieczami, no a-
mi i  podobnymi przedmiotami” 50. Zabraniano równie  tego, 
„co jest sprzeczne z  dobrymi obyczajami”, m.in. „przysi gania, 
kl tw, z orzecze , k amstw, zabronionych zabaw” 51. W  poszcze-
gólnych klasach kolegiów jezuickich panowa a zwykle du a 
rozpi to  wiekowa w ród uczniów. W  1745 roku we lwowskiej 
klasie infimy by o 140 ch opców w  wieku od 8 do 21 lat 52. W  tej 
samej klasie przebywali zatem ch opcy o mio-, dziewi cioletni 
oraz m czy ni z  szabl  u  boku, maj cy niekiedy 25 lat. Zdarza-
o si , e  nauczyciel by  m odszy od niektórych uczniów. W  star-

szych klasach nie brakowa o w ród uczniów „hulaków, pijaków 
i  awanturników” 53.
 W takiej sytuacji utrzymanie w  szkole dyscypliny nie by o a-
twe, a  przecie  dba o  o  ni  oraz przestrzeganie regulaminu na-
le a y do podstawowych obowi zków nauczyciela. Warunkiem 
wst pnym do wype nienia tego zadania by a znajomo  prze-
pisów przez samych uczniów. Regu y mia y by  „umieszczone 
w  takim miejscu, aby przez wszystkich mog y by  czytane”. Po-
nadto nale a o je raz w  miesi cu odczytywa  w  ka dej klasie 54.

49 Regu y wspólne dla nauczycieli szkó  ni szych, nr  6, w: Ustawa szkolna TJ, 
s.  106.

50 Regu y zewn trznych uczniów Towarzystwa, nr  5, Ustawa szkolna TJ, s.  106.
51 Regu y zewn trznych uczniów Towarzystwa, nr  6, Ustawa szkolna TJ, s.  106.
52 S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  397.
53 Tam e, s.  399.
54 Regu y prefekta klas ni szych, nr  49, w: Ustawa szkolna TJ, s.  75.
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 Podstawowym zadaniem nauczyciela w  zakresie dyscypliny 
by o staranie o  „zachowanie ciszy i  pos usze stwa, aby nikt nie 
b ka  si  po szkole, nikt nie zmienia  miejsca, nikt tu i  tam nie 
rozrzuca  swoich rzeczy, nie opuszcza  szko y” 55. Jednym z  wa-
runków owej ciszy w  szkole by  porz dek przy wychodzeniu 
z  klasy – – bez „zamieszania i  ha asu” 56. Najpierw opuszczali kla-
s  ci, którzy siedzieli przy drzwiach. Pojedynczych uczniów nie 
nale a o wywo ywa  z  klasy w  czasie lekcji.
 Co do porz dku w  klasie, bardzo wymowna jest w  tym 
wzgl dzie regu a 10 Ratio studiorum z  rozdzia u 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, je li nauczyciel 
nie pozwoli. Nie wolno im oszpeca  i  pokrywa  napisami i  ry-
sunkami barierek, katedry, krzese , cian, okien i  drzwi 57.

 Od uczniów wymagano pos usze stwa wzgl dem nauczycie-
la 58 i  pilno ci w  nauce 59, która wyra a a si  przede wszystkim 
w  punktualnym przychodzeniu na zaj cia, uwa nym s uchaniu 
i  aktywnym udziale w  wiczeniach. Ucze  nie móg  opuszcza  
lekcji, aby wzi  udzia  w  jakim  przedstawieniu lub zabawie. 
Dlatego nauczyciel posy a  kogo  zaufanego do domu ucznia, 
aby sprawdzi , czy nieobecno  delikwenta jest usprawiedliwio-
na. Kilkudniowe wagary skutkowa y odmow  wpuszczenia do 
klasy bez specjalnej zgody prefekta 60.

55 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  43.
56 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  44, w: Ustawa szkolna TJ, 

s.  85.
57 Regu y zewn trznych uczniów Towarzystwa, nr  10, w: Ustawa szkolna TJ, 

s.  106.
58 Regu y zewn trznych uczniów Towarzystwa, nr  8, w: Ustawa szkolna TJ, s.  106.
59 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  41, w: Ustawa szkolna TJ, 

s.  85.
60 Tam e.
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Nagrody

 Jezuici byli zasadniczo przekonani, e  dyscyplin  atwiej 
jest utrzyma  za pomoc  pochwa  i  nagród ni  metod  kar, 
zw aszcza fizycznych 61, dlatego w  Ratio studiorum po wi cili 
ca y osobny rozdzia  „Zasadom dawania nagród” 62. W  dwu-
nastu zaleceniach omówili dok adnie, jak zorganizowa  wielk  
szkoln  uroczysto , w  której do konkursu staj  wszystkie klasy: 
„W  klasie retoryki przyznaje si  osiem nagród: dwie za proz  
aci sk , dwie za poezj  aci sk , dwie za proz  greck  i  dwie 

za poezj  greck ” 63. Podobnie by o w  innych klasach – – w  kla-
sie humanistycznej i w  klasach gramatykalnych. Jeden, dwóch 
uczniów z  ka dej klasy otrzymywa o nagrody za znajomo  ka-
techizmu. Przy wr czaniu nagród wypowiadano formu : „Ku 
s awie nauki i  wszystkich uczniów naszej szko y” oraz przeka-
zywano nagrodzonemu krótki wiersz 64. Publiczne nagradzanie 
organizowano z  wielk  pomp  raz w  roku, aby nie nadu ywa  
hojno ci sponsorów. Przy okazji nale a o powiedzie  o  nich kil-
ka ciep ych s ów 65.
 Oprócz nagród uroczystych i  oficjalnych, cz sto nagradzano 
te  z  innych okazji. Na przyk ad je li ucze  wyró nia  si  w  ci -
gu roku szkolnego, mo na by o zorganizowa  dla niego osobny 
egzamin i  przenie  go do nast pnej klasy 66. Istnia y te  niewiel-
kie nagrody prywatne fundowane przez rektora. Nauczyciele 
mogli w  ten sposób wyró ni  ucznia

za to, e  w  dyspucie pokona  oponenta, e  ponownie przeczyta  
ca  jak  ksi k  i  z  pami ci opowiedzia  jej tre , b d  uczyni  
co  znamienitego tego rodzaju 67.

61 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  39, w: Ustawa szkolna TJ, 
s.  84.

62 Ustawa szkolna TJ, s.  76-78.
63 Zasady dawania nagród, nr  1, w: Ustawa szkolna TJ, s.  76.
64 Zasady dawania nagród, nr  12, w: Ustawa szkolna TJ, s.  78.
65 Regu y rektora, nr  14, w: Ustawa szkolna TJ, s.  47.
66 Regu y wspólne dla nauczycieli klas ni szych, nr  37, w: Ustawa szkolna TJ, 

s.  84.
67 Regu y prefekta klas ni szych, nr  36, w: Ustawa szkolna TJ, s.  73.
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 Je li nagrody nie skutkowa y i w  szkole pojawia y si  prob-
lemy z  dyscyplin , nale a o uciec si  do s ownych upomnie , 
a  dopiero w  ostateczno ci stosowa  kary, równie  fizyczne 68.

Kary

 Jak wspomnia em, jezuicki nauczyciel mia  post powa  w  du-
chu agodno ci, zachowuj c pokój i  mi o  ze wszystkimi, a  na 
uczniów oddzia ywa  dobroci  i  autorytetem. Jednak w  szko ach 
prowadzonych przez zakon istnia y od pocz tku kary fizyczne, 
które trudno pogodzi  z  ow  zasad  mi o ci 69.
 Zagadnienie kar pojawi o si  równie  w  szko ach jezuickich 
dzia aj cych na ziemiach Polski i  Litwy. Stosowano w  nich ogólne 
regu y obowi zuj ce w  zakonie, które uzupe niano szczegó owy-
mi rozporz dzeniami. W  odniesieniu do kolegium wile skiego 
prowincja  Austrii Wawrzyniec Maggio wyda  w  1570 roku in-
strukcj  dla rektora Stanis awa Warszewickiego, w  której pisa :

W karaniu uczniów nale y kierowa  si  rozs dkiem i  sprawied-
liwo ci , unikaj c wyzwisk i  krzyku [...]. W  przypadku codzien-
nych wykrocze  nauczyciele maj  obowi zek karci  uczniów, 
lecz nie wolno ich bi  pi ci , uderza  w  twarz lub w  g ow , ani 
ci gn  za uszy. Mo na natomiast z  umiarkowaniem bi  rózg , 
gdy uczniowie na to zas u . W  wa niejszych sprawach trzeba 
uda  si  do prefekta 70.

Sk din d wiemy, e  rózgi nie mog y by  wymierzane zbyt moc-
no, nigdy na go e cia o, i  nie powinno ich by  wi cej ni  dziesi 71.

68 Konstytucje, nr  488, w: Konstytucje TJ, s.  177.
69 ród a i  rozwój pogl dów jezuitów na zagadnienie kar fizycznych 

w  szkole przedstawi em w  artykule: J. Kochanowicz, Zasady dotycz ce kar cie-
lesnych w  pierwszych kolegiach jezuickich, w: W  s u bie historii nauki, kultury i  edu-
kacji. Ksi ga pami tkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z  okazji jubileuszu 
pi dziesi ciolecia pracy zawodowej, red. R. Grzybowski, T.  Maliszewski, Gda sk 
2006, s.  172-183.

70 Archivum Romanum Societatis Iesu, Institutum, t.  209, f. 246-249, tu: f.  246; 
por. L. Piechnik, Pocz tki Akademii Wile skiej 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, prowincja  litewski 



222 J  K

 W Ratio studiorum znajdujemy kilka suchych regu  dotycz -
cych karania. Stwierdza si  najpierw, e  wymierzaniem kary – – 
dopuszczalnej w  przypadku, gdy nie skutkuje s owne upomnie-
nie – – nie mo e zajmowa  si  nigdy jezuita, lecz specjalny korektor 
spoza zakonu 72.
 Poniewa  Ratio studiorum by o przewidziane dla wszyst-
kich prowincji zakonu, jej autorzy przypuszczali realistycznie, 
e  w  niektórych miejscach mog  pojawi  si  trudno ci z  zatrud-

nieniem korektora, dlatego dodawali:

Tam gdzie nie mo e by  korektora, trzeba znale  inny sposób 
wykonywania kar albo przez jednego z  uczniów, albo w  inny 
dogodny sposób. Za przewinienia domowe nie powinno si  bi  
w  szkole, chyba e  rzadko i  z  wa nego powodu 73.

 Wymierzanie kary mog o natrafi  na opór ze strony ucznia. 
W  takim przypadku próbowano u y  si y, a  gdy to si  nie po-
wiod o (bo delikwent by  silny lub wszczyna  k ótni ), usuwano 
ucznia ze szko y – – za wiedz  rektora 74.
 Ogóln  tendencj  w  wymierzaniu kar oddaje dobrze regu-
a  40 skierowana do nauczycieli klas ni szych:

Nauczyciel w  karaniu niech nie b dzie spieszny, ani w  ledze-
niu zbyt gorliwy; niech raczej nie zauwa y, skoro mo e obej  
si  bez ukarania kogo ; niech sam nikogo nie karze (to bowiem 
przez korektora powinno by  uczynione), lecz w  ogóle niech po-
wstrzyma si  od stosowania obelg w  czynach i  mowie. I  niech 
kogo  nazywa nie inaczej, jak tylko jego imieniem lub nazwi-
skiem; za  zamiast kary niekiedy korzystniej jest doda  wicze-
nie pisemne dodatkowe do dziennej normy. Niecodzienne za  
i  wi ksze kary nale y pozostawi  do decyzji prefektowi, zw asz-
cza karanie za to, co poza szko  zosta o pope nione, jak i  wobec 
tych, którzy nie chc  si  podda  karze ch osty, zw aszcza je li s  
z  lepszego rodu 75.

w  latach 1719-1723, pozwoli  nauczycielom na karanie 3-5 uderzeniami, a  pre-
fektom 10-15 – – za powa niejsze wykroczenia – – por. S. Bednarski, Upadek i  odro-
dzenie, dz. cyt., s.  396.

72 Regu y prefekta klas ni szych, nr  38, w: Ustawa szkolna TJ, s.  74.
73 Regu y prefekta klas ni szych, nr  38, w: Ustawa szkolna TJ, s.  74.
74 Regu y prefekta klas ni szych, nr  39, w: Ustawa szkolna TJ, s.  74.
75 Zdanie przet umaczone jako „je li s  z  lepszego rodu” mo na te  odda  

jako „je li s  starsi”.
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 Nale y doda , i  uczniowie dobrze wiedzieli, co czeka ich, 
gdy z ami  regulamin. 

Niech uczniowie wiedz , e  w  sprawach dotycz cych nauki 
i  obyczajów, kiedy nie pomog  rady i  przestrogi, nauczyciele 
wzywa  b d  korektorów do karania uczniów. Je li uczniowie 
nie zgodz  si  na wymierzenie kary, nie oka  nadziei na popra-
w , b d  dokuczliwi dla innych i  b d  dawa  z y przyk ad, to 
zostan  usuni ci z  naszych szkó 76.

 Do powa nych wykrocze  uczniów zaliczano: uderzenie 
w  twarz, oszczerstwo, nocne rozboje, strzelanie z  mo dzierzy, 
zadanie rany szabl , wybicie szyby w  oknie. W  takich przypad-
kach przewidywano: zatrzymanie w  szkole na kilka godzin lub 
nawet dni, publiczne upomnienie lub nagan , a w  przypadku 
m odszych uczniów – – si gni cie po rózg  lub korbacz (inaczej 
harap), czyli rodzaj bata na krótkim trzonku, za pomoc  którego 
wymierzano ch ost 77.
 Atmosfer , która powinna towarzyszy  wymierzaniu kary 
fizycznej, oddaje dobrze Juwencjusz w  swoim Ratio discendi 
(s.  156-157):

Przy wymierzaniu kar, zw aszcza ci szych nale y mie  zawsze 
wiadków, a  karze cielesnej niech odpowiada koniecznie odpo-

wiednia wina. Trudno wprost wyrazi , jak strasznie bol  i  nigdy 
nie id  w  zapomnienie plagi, wymierzone za win  niepope nio-
n , lub nieodpowiedni  do wielko ci wykroczenia. Niech wi c 
wina b dzie na pewno stwierdzona; trzeba si  stara , by winny 
sam si  do winy przyzna  i  za winnego uzna . W  wymierzaniu 
plag nie mo e objawia  si  gniew, grubia stwo, nie wolno z  tego 
robi  widowiska, u ywa  s ów uw aczaj cych, niekulturalnych 
i  przezwisk, które bardzo cz sto przyczepiaj  si  na sta e do 
winowajców. Niechaj nie tykaj  w  karceniu ojczyzny i  rodzin 
ch opców, lub przyrodzonych u omno ci ich cia a i  usposobie-
nia; nale y opisa  win , wykaza  jej nieprzystojno  i  szkody 
wyrz dzone, mo na doda  i  pewne gro by, lecz przej te agod-
no ci  i  dobroci , a  wreszcie trzeba pokaza  sposób i  rodki po-
magaj ce do poprawy 78.

76 Regu y zewn trznych uczniów Towarzystwa, nr  7, w: Ustawa szkolna TJ, s.  106.
77 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 , e  w  okresie najwi kszego upadku szkolnic-
twa jezuickiego (czyli w  II po owie XVII wieku) nauczyciele i  pre-
fekci zbyt cz sto stosowali bicie. Stanis aw Bednarski pisze, e

wyt umaczenie tego faktu mamy z  niepohamowanej swawoli 
m odzie y; w  wielu przypadkach bicie by o aktem czarnej roz-
paczy, jedynym rozporz dzalnym w  danej chwili rodkiem za-
radczym, kiedy adne perswazje, adne pro by i  pobudki religij-
ne nie pomaga y 79.

 Przy próbie oceny wymierzania kar w  szko ach jezuickich na-
le y uwzgl dni  kilka aspektów. Po pierwsze, kara fizyczna by a 
ostatecznym rodkiem wychowawczym, stosowanym w  wyj t-
kowych przypadkach. W  szkole istnia y przepisy organizuj ce 
wspóln  prac  uczniów, a  nauczyciel mia  zadba  o  to, aby prze-
biega a ona harmonijnie. Je li który  z  uczniów przeszkadza  
innym w  zdobywaniu wiedzy, nauczyciel stara  si  przywo a  
go do porz dku za pomoc  ró nych form perswazji. Gdy to nie 
skutkowa o, móg  podj  decyzj  o  wymierzeniu kary fizycznej. 
W  przepisach podawano ogóln  zasad , e  nauczyciel nie powi-
nien spieszy  si  z  karaniem, ledzi  uczniów, zamiast tego mia  
przymyka  oko na niedoci gni cia. Nie móg  natomiast nie rea-
gowa  na oczywiste naruszenie porz dku szkolnego, gdy  stra-
ci by autorytet. Od jego osobistego wyczucia zale a o karanie 
bez cienia stronniczo ci, osobistego rozdra nienia, ch ci zemsty 
i  poni ania wychowanka.
 Po drugie, nauczycielowi-jezuicie nie wolno by o pod ad-
nym pozorem w asnor cznie wymierza  kary. Skoro bowiem 
relacja mi dzy nauczycielem i  uczniem mia a by  nacechowana 
serdeczno ci , ta mog aby zosta  zakwestionowana, gdyby na-
uczyciel osobi cie aplikowa  kar . W  zwi zku z  tym w  szko ach 
jezuickich istnia  urz d p atnego korektora (pochodz cego spo-
za grona jezuitów), który mia  utrzymywa  ch opców w  boja ni 
i  wymierza  kary podyktowane przez nauczyciela. W  ten sposób 
nauczyciel nie ci ga  na siebie nienawi ci uczniów, a  kara nie 
by a rezultatem jego natychmiastowej reakcji na przewinienie, 
skutkiem gniewu, frustracji, pragnienia zemsty lub odp aty za 

79 S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  393.
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zniewag . Dzi ki instytucji korektora istnia  pewien dystans cza-
sowy mi dzy sentencj  a  jej wykonaniem, pojawia  si  dodatko-
wy element obiektywizacji.
 Po trzecie, w  stosowaniu kar nale a o zwraca  uwag  na god-
no  osobist  uczniów, dlatego rodzaj kary zale a  od wieku oraz 
pozycji wychowanków dopuszczaj cych si  wykroczenia. Nie 
wolno by o bi  uczniów starszych i  pochodz cych ze znanych 
rodów, czyli tych, którzy „nie byli zdolni do zniesienia kary”. 
Do kary fizycznej nie wolno by o dodawa  kar „psychicznych” 
w  postaci wyzwisk i  krzyków. Ucze  nie by  karany w  obecno ci 
klasy, lecz zabierany przez korektora w  odosobnione miejsce.
 Po czwarte, rodzice i  opiekunowie byli dobrze poinformowa-
ni o  systemie kar obowi zuj cym w  szkole. Ch opcom przypo-
minano regularnie przepisy dyscyplinarne, wi c wiedzieli, na co 
si  nara aj . Kara mia a form  aktu prawnego; ucze  by  chro-
niony przed subiektywnym os dem i  porywczo ci  nauczyciela.
 Po pi te, wolno by o kara  tylko za przewinienia pope nione 
w  szkole (a nie w  mie cie, na stancjach). Kara nie by a zatem 
rodkiem odwetu, lecz utrzymania porz dku w  klasie.

 Po szóste, ucze  móg  odmówi  poddania si  karze. Wówczas 
mo na by o spróbowa  u y  wobec niego si y, chyba e  by  doro-
s y. W  takim przypadku nale a o z  nim negocjowa : je li nie wy-
kazywa  nadziei na popraw  i  by  nadal dokuczliwy dla innych, 
konsekwencj  by o usuni cie go ze szko y.
 Najwa niejsze zasady dotycz ce kar fizycznych w  szko ach 
jezuickich by y rozs dn  prób  pogodzenia dyscypliny z  zasad  
wychowania w  duchu mi o ci. Niestety praktyka wychowawcza 
by a cz sto inna. Cho  po rózg  si gano tylko w  ostateczno ci, 
a  szko y jezuickie wyró nia y si  pob a liwo ci  w  tej dziedzinie 
na tle innych szkó  epoki, to i  tak kary cielesne s  jednym z  naj-
smutniejszych rozdzia ów w  dziejach jezuickiego wychowania.

Tajni informatorzy

 Niektórzy historycy protestanccy zarzucili jezuitom utworze-
nie w  szko ach instytucji tzw. cenzorów lub tajnych syndyków. 
Byli to zaufani uczniowie, którzy – – pomagaj c wychowawcom 

Pedagogika...15 



226 J  K

w  zachowaniu dyscypliny szkolnej – – obserwowali kolegów 
w  szkole, ko ciele i  mie cie i  donosili o  ich zachowaniu prefek-
tom lub profesorom. Poniewa  jest to problem do  dra liwy, 
nale y mu po wi ci  nieco wi cej uwagi.
 Jezuici starali si  w  prowadzonych przez siebie gimnazjach 
stymulowa  wspó zawodnictwo mi dzy uczniami, dlatego dzie-
lili klas  na dwie cz ci: rzymsk  i  greck , które nieustannie ze 
sob  rywalizowa y w  wypracowaniach, zadaniach, wiczeniach 
pami ciowych 80. Drugim przejawem wspó zawodnictwa by y 
ró ne godno ci i  urz dy szkolne. Wa n  rol  w  klasie odgrywa  
tzw. cenzor lub dekurion, czyli dziesi tnik. W  klasach ni szych 
by  on wyznaczany przez nauczyciela, natomiast w  wy szych 
pozwalano na jego wybór uczniom. Dziesi tnik mia  pod opie-
k  dziewi ciu lub dziesi ciu ch opców. Jego zadaniem by o od-
pytywanie cz onków swojej dekurii z  wicze  pami ciowych, 
zwracanie uwagi na to, czy u ywaj  oni w  rozmowach j zyka 
aci skiego i  zachowuj  si  poprawnie, wreszcie informowanie 

nauczyciela o  uchybieniach kolegów. Dziesi tnicy podlegali wy-
mianie, je li zachodzi a taka potrzeba 81.
 W opracowaniach z  zakresu historii o wiaty i  wychowania spo-
tyka si  cz sto zarzut, i  system dziesi tników czy te  cenzorów 
stymulowa  donosicielstwo, pochlebstwo i  ob ud . Sprzeciwia si  
tej tezie Stanis aw Bednarski, który twierdzi, e  instytucja dzie-
si tników wr cz zapobiega a donosicielstwu, gdy  byli oni znani 
klasie i  ci gle si  zmieniali 82. Ucze , który pe ni  przez tydzie  czy 
miesi c urz d dziesi tnika, podlega  nast pnie innemu koledze.

W instytucji tej chodzi o jezuitom najpierw o  u atwienie pracy 
nauczycielowi, maj cemu nieraz w  klasie ponad setk  ch opców, 
a  powtóre o  budzenie emulacji, zapa u do nauki, o  o ywienie 

80 Por. tam e, s.  386.
81 H. Nadal, Regule de scholis collegiorum z  1553 roku, w: MP, t.  1, s.  199: 

„W  ka dej szkole powinni by  dekurioni, którzy mieliby specjaln  piecz  nad 
dziewi cioma albo dziesi cioma uczniami. Ich zadaniem b dzie czuwanie nad 
swoimi podopiecznymi na terenie szko y, a  zw aszcza poza ni , oraz informo-
wanie nauczyciela, gdyby zrobili co , co zas uguje na skarcenie. Dekurionów 
trzeba wymienia , gdy uzna si  to za stosowne, np.  gdyby ich znienawidzili 
uczniowie lub z  innego powodu”.

82 Por. S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  387.
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ycia szkolnego, uspo ecznienie go, wyrobienie samodzielno ci, 
dawanie sposobno ci do rozwini cia inicjatywy, przyzwyczaje-
nie do kierowania drugimi i  do ponoszenia odpowiedzialno ci 83.

 W Ratio studiorum z  1599 r. umieszczono wymóg: „Prefekt 
ustanowi w  ka dej klasie swego «publicznego cenzora», tzn. 
tego, który pilnuje porz dku w  klasie”. W  s owie „publiczny” 
podkre la si , i  jest to kto  znany wszystkim: nie mo e by  
zatem mowy o  jakim  tajnym donoszeniu. Okazuje si  jednak, 
e  taka procedura by a wynikiem d u szej ewolucji ideowej, 

a  w  pierwszych kolegiach jezuickich faktycznie funkcjonowali 
tajni informatorzy w ród uczniów.
 Trzeba przy tym wyra nie stwierdzi , e  praktyka donosze-
nia prze o onym o  niew a ciwym zachowaniu mieszka ców 
kolegiów istnia a na uniwersytetach ju  w  redniowieczu 84, w  re-
nesansowym gimnazjum Jana Sturma w  Strasburgu oraz w  nie-
mieckich szko ach XVI wieku, w  których funkcjonowali „tajni 
syndycy” lub coryacei 85. Mieli oni przygl da  si  zabawom kole-
gów, notowa  ka de s owo wypowiedziane po niemiecku, a  na-
st pnie informowa  prze o onych, aby winowajców mo na by o 
ukara .
 W statutach jezuickiego kolegium w  Mesynie znajdujemy 
równie  przepis, który nie pozostawia w tpliwo ci co do pouf-
nego charakteru dzia alno ci informatorów:

W ka dej klasie powinien by  syndyk, który przys uchuje si  
uwa nie wszystkim rozmowom i  referuje je prze o onemu. Syn-
dyk powinien by  tajny i  donosi  po kryjomu 86.

Do tego przepisu dodano komentarz w  j zyku hiszpa skim:

W celu lepszego wype niania tego rozporz dzenia i  unikni -
cia nienawi ci do syndyka i  prze o onych, warto, aby ka dy 

83 Tam e.
84 Por. G. Codina Mir, Aux sources, dz. cyt., s.  136.
85 G. Mertz, Das Schulwesen der deutschen Reformation im 16. Jh., Heidelberg 

1902, s.  380-383, 496.
86 „Syndicus secretus erit et secrete deferat” – – Const. Coll. Mess (z 1548) w: 

MP, t.  1, s.  22.
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immatrykulowany student o wiadczy , e  si  na to zgadza, a  po-
niewa  pragnie pomocy, prosi wszystkich, aby donosili o  wszyst-
kich jego uchybieniach prze o onym, a  gdyby opu ci  lekcje – – ro-
dzicom lub opiekunom. Nale y to robi  w  sposób jawny. […] 
Wszystkim uczniom b d  odczytywane statuty dotycz ce do-
brego zachowania, równie  wspomniany przepis.

Mo na zatem stwierdzi , i  uczniowie przynajmniej byli wia-
domi tego, e  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 , i  rodzice przed zapisaniem dziecka do szko y powinni 
si  zapozna  z  jej regulaminem 87, który nast pnie nale y odczy-
tywa  wszystkim uczniom raz w  miesi cu. Jedna z  regu , któ-
r  nale y przyj  do wiadomo ci, dotyczy syndyka, który po-
tajemnie obserwuje swoich kolegów, pods uchuje ich rozmowy, 
a  nast pnie informuje nauczyciela o  ewentualnych niedoci gni -
ciach. Nieco dalej w  tym samym tek cie Nadal precyzuje, e  je-
li dzieje si  co  wa nego, syndycy lub cenzorzy powiadamiaj  

o  tym natychmiast rektora, je li nic – – to raz w  tygodniu (w sobo-
t ) sk adaj  raport na ten temat ca ej klasie. Powinni oni rekru-
towa  si  spo ród uczniów-jezuitów, a  gdyby takich nie by o, to 
rektor wybierze ich sobie spo ród najlepszych studentów 88.
 W pocz tkach lat dziewi dziesi tych XVI wieku w  szkolni-
ctwie jezuickim rozpocz  si  odwrót od korzystania z  pomo-
cy tajnych syndyków. Znacz ce wydarzenia w  tym wzgl dzie 
mia y miejsce w  Prowincji Polskiej w  Braniewie. Otó  wizytator 
Wawrzyniec Maggio zostawi  w  1580 roku prefektowi tamtej-
szego konwiktu nast puj ce zalecenie: „Niech w  izbie ma kogo  
zaufanego, który by mu donosi , co si  dzieje, tak jednak, by nikt 
tego nie zauwa y ”. Jednak dziesi  lat pó niej kolejny wizyta-
tor – – Ludwik Masseli – – zakaza  tego rodzaju praktyk jako  wysoce 
niepedagogicznych 89. Masseli odegra  wa n  rol  w  tworzeniu 

87 Por. MP, t.  1, s.  155.
88 Por. tam e, s.  158.
89 Por. L. Piechnik, Konwikt szlachecki w  Braniewie (1565-1600), „Studia War-

mi skie”, t.  5, 1968, s.  95.
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ostatecznej redakcji Ratio studiorum i  z  pewno ci  przyczyni  si  
do odrzucenia w tpliwej pomocy ze strony syndyków.
 Mo na s dzi , e  w  przekonaniu pierwszych jezuitów insty-
tucja tajnych informatorów przyczynia a si  do lepszego funk-
cjonowania szkó , jak równie  dawa a oskar anym mo liwo  
poprawy. Czy nie godzi a jednak w  przyja , solidarno  mi dzy 
uczniami? Widocznie sami jezuici mieli co do tego w tpliwo ci, 
skoro ju  pod koniec XVI wieku w  Ustawie szkolnej, obowi zu-
j cej we wszystkich szko ach zakonu, ca kowicie zrezygnowali 
z  w tpliwej pod wzgl dem wychowawczym i  etycznym pomocy 
ukrytych donosicieli.

Nauka dobrych manier
 Wa nym elementem jezuickiego wychowania szkolnego, 
wzorowanego i w  tym wzgl dzie na pogl dach humanistów, 
np.  Erazma z  Rotterdamu, by a nauka dobrych manier. Jezuici 
stawiali swoim uczniom wysokie wymagania w  tym wzgl dzie. 
Celem ich savoir vivre by a nie tylko zewn trzna og ada, lecz 
przede wszystkim wewn trzne opanowanie i  przekonanie co do 
s uszno ci zalece . W  polskich szko ach dysponowano wieloma 
zbiorami aci skich przepisów dotycz cych grzeczno ci, z  któ-
rych robiono nast pnie skróty.
 Szczegó ow  list  zasad dobrego post powania, dostosowa-
nych do konkretnej sytuacji, miejsca i  osób, znajdujemy w  va-
demecum dla nauczyciela, przygotowanym w  1715 roku przez 
polskiego prowincja a jezuitów Stefana Sczanieckiego 90. Autor 
podpowiada, jak uczniowie powinni zachowywa  si  w  ko ciele, 
na ulicy, na przyj ciach i w  innych miejscach. Zasady grzeczno-
ci i  kulturalnego zachowania powinny by  im wpajane w  czasie 

wolnym od nauki, zw aszcza popo udniami. Oto krótkie stresz-
czenie najwa niejszych wymaga .
 Uczniowie udaj cy si  do ko cio a nie powinni wciska  si  
do zaj tych awek i  rozpycha  okciami. Osobom starszym maj  
ust pi  miejsca, uprzejmie k ania  si  znanym osobom. Nie 

90 Por. Podr cznik Sczanieckiego, rozdz. 3: O  grzeczno ci, s.  111-117.
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powinni g o no chrz ka  i  wyciera  nosa. Ich zachowanie w  ko -
ciele ma by  wyrazem powagi i  skupienia.
 Przed wyj ciem z  domu maj  dok adnie przejrze  swoje ubra-
nie, sprawdzi  w osy i  twarz, eby wygl da  schludnie. Id c ulic , 
powinni unika  po piechu, ale równie  nag ego zatrzymywania 
si  ze zdumienia czy g o nych okrzyków. Podczas drogi nie po-
winni niczego je . Znajomych maj  pozdrawia  krótko i  uprzej-
mie. Je li id  z  kim , osobie wa niejszej zostawiaj  praw  stron  
i  grzecznie przepuszczaj  inne osoby w  w skich przej ciach.
 Wr cz humorystycznie brzmi  niektóre zalecenia Sczanie-
ckiego dotycz ce kulturalnego zachowania si  uczniów przy 
stole:

7. Niech nie czyszcz  z bów no em ani widelcem. 8. Niech nie 
czyszcz  serwetk  no a, y ki ani talerza, a  tym bardziej nosa. 
9.  Niech nie gryz  ko ci, a  tym bardziej obgryzaj  paznokci 91.

W zasadach zachowania si  przy stole wymaga si  najwi kszego 
szacunku dla starszych i  wa niejszych go ci.
 Przy ko cu rozdzia u prowincja  Sczaniecki podaje kilka re-
gu  dotycz cych higieny osobistej, przyjmowania odpowiedniej 
postawy cia a (bez opierania si  o  cian , trzymania czapki pod 
pach ), grzecznego pozdrawiania napotkanych osób i  odpowia-
dania na pytania, nieprzerywania komu  w  pó  zdania, uprzej-
mego wyra ania swych w tpliwo ci, gdy s yszy si  co  niezgod-
nego z  prawd , a  trzeba zaj  stanowisko.

Wychowanie fizyczne
 Po raz kolejny nale y przypomnie , i  jezuici w  swoich pogl -
dach wychowawczych byli wiernymi wyznawcami renesansu, 
w  którym w  nawi zaniu do staro ytno ci przypisywano wa -
n  rol  wychowaniu fizycznemu. Cho  jezuici nie pos ugiwa-
li si  tym terminem, a w  szko ach nie prowadzili specjalnych 
lekcji gimnastyki, to zwracali baczn  uwag  na potrzeb  ruchu 

91 Podr cznik Sczanieckiego, dz. cyt., s.  115.
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i  rozrywki dla m odzie y szkolnej. W  kolegium wile skim istnia  
(ju  od 1570 roku) zwyczaj, e  po pierwszej lekcji popo udniowej 
nauczyciele i  uczniowie wychodzili na krótko z  klasy, aby od-
pocz 92. Na uwag  zas uguje przede wszystkim wprowadzenie 
w  szko ach jezuickich dnia wolnego od zaj , czyli czwartku 93. 
Uczniowie udawali si  wówczas wspólnie za miasto, aby na -
kach i  polanach bra  udzia  w  grach i  zabawach zespo owych 94. 
Ciekaw  uwag  na temat tych zabaw znajdujemy w  instrukcji 
skierowanej w  1570 roku przez prowincja a Maggio do rektora 
kolegium wile skiego (Warszewickiego):

Nie nale y naszym uczniom zabrania  strzelania z  uku, gdy  
jest to powszechn  w  tym kraju zabaw , lecz trzeba uwa a , by 
strza y nie mia y elaznego zako czenia 95.

Studenci-jezuici sp dzali na wypoczynku dwa tygodnie sierpnia 
w  podmiejskiej willi. Pozostali uczniowie wyje d ali na ca e lato 
na wakacje do domów rodzinnych.

Wychowanie obywatelskie
 Cho  rzymska centrala zakonu jezuitów systematycznie za-
brania a im mieszania si  w  polityk , nie ulega w tpliwo ci, 
i  zakonnicy ci mieli do  du y wp yw na sprawy polityczne 
w  Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w  prowadzonych przez 
siebie szko ach rednich poruszali zagadnienia polityczne na 
zaj ciach z  retoryki, poetyki i  filozofii, a  od XVIII wieku rów-
nie  na wyk adach z  historii i  geografii. Systematyczne wycho-
wanie obywatelskie istnia o w  najszerszym zakresie w  klasach 
retoryki. Zosta y mu podporz dkowane tematy lekcji i  opraco-
wa  pisemnych, analizy autorów klasycznych, organizowanych 

92 L. Piechnik, Pocz tki Akademii Wile skiej, dz. cyt., s.  104.
93 W  miesi cach zimowych zaj cia odbywa y si  w  czwartki przed po u-

dniem, a  nast pnie udawano si  na spacer. Pocz wszy od 1 maja w  czwartki 
nie by o lekcji.

94 S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  402.
95 Cyt. za L. Piechnik, Pocz tki Akademii Wile skiej, dz. cyt., s.  104.
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sejmików szkolnych i  dialogów. Przyk adem podr cznika reto-
ryki uwzgl dniaj cego na pierwszym miejscu nauk  obywatel-
sk  jest wielokrotnie przepisywany r kopis Walentego P skiego 
Palatium Reginae libertatis Republicam oratoriam continens z  II po o-
wy XVII w. 96.
 Ju  w  pa dzierniku 1608 roku, gdy otwierano uroczy cie je-
zuickie kolegium we Lwowie (w obecno ci arcybiskupa, kapitu-
y i  kleru, hetmana ó kiewskiego i  senatorów, rajców, szlachty), 

ks. Stanis aw Radzimski SJ stwierdzi  w  mowie inauguracyjnej, i  
zakon chce wychowa  „gorliwych synów Ko cio owi, m drych 
a  zacnych obywateli ojczy nie, ozdob  miastu i  rodzinom” 97. 
Ponad 100 lat pó niej prowincja  polski Stefan Sczaniecki pisa  
w  swoim podr czniku, i  celem studiów jest m.in. to, aby ka -
dy ucze  „móg  w  przysz o ci w  odpowiedni sposób pe ni  swe 
obowi zki i  s u y  pa stwu w  s dach i  na sejmach, a  tak e by  
po ytecznym dla dobra publicznego” 98.
 Specjalne zaj cia z  polityki organizowano tylko na uniwersyte-
tach; w  przypadku Akademii Wile skiej pojawi y si  one w  1677 
roku 99. Wyk ady te obejmowa y wiedz  o  systemach rz dzenia 
w  kraju i  zagranic , o  cnotach i  wadach zwi zanych ze sprawo-
waniem w adzy, o  funkcjach spo ecznych i  politycznych, o  historii 
Korony i  Litwy. W  wyk adach szkolnych starano si  unika  tych 
zagadnie  politycznych, które mia y charakter sporny.
 W szko ach jezuickich wa n  rol  w  wychowaniu obywatel-
skim spe nia  sejmik uczniowski, który by  metod  przygoto-
wania uczniów do pó niejszego udzia u w  yciu publicznym, 
cho by poprzez sejmiki szlacheckie. Przed obradami sejmiku 
szkolnego ustalano najpierw temat. Rozpoczyna  je marsza ek, 
wybierany przez m odzie  w  powszechnym g osowaniu. Po-
dobnie wy aniano doradców marsza ka oraz sekretarza. Obrady 
cz sto ko czy y si  g osowaniem, w  którym rozstrzygano dys-
kutowany problem. Sejmik uczniowski by  rzadkim przypad-
kiem pe nej demokracji w  szkole jezuickiej.

96 Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  502.
97 S. Za ski, Historia jezuitów w  Polsce, dz. cyt., t.  4, s.  591.
98 Podr cznik Sczanieckiego, dz. cyt., s.  67.
99 Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  524.
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 Najwi kszy akcent na wychowanie obywatelskie po o ono 
w  szko ach jezuickich dopiero w  XVIII wieku, co by o zgodne 
z  duchem ówczesnej epoki, czyli o wiecenia. Wa n  rol  w  tym 
wychowaniu zacz y odgrywa  tzw. kolegia szlacheckie, czyli 
elitarne szko y polityczne przeznaczone dla synów magnate-
rii i  bogatej szlachty. Pierwsz  tego typu placówk  na ziemiach 
polskich otworzyli ksi a teatyni (1737), a  zaraz potem – – pija-
rzy ze Stanis awem Konarskim (w 1740 roku). Cho  jezuici mieli 
ju  wcze niej przygotowane projekty kolegiów szlacheckich, to 
zwlekali z  ich otwarciem, gdy  mia y to by  z  za o enia szko y 
p atne, co k óci o si  z  zasad  bezp atno ci jezuickiego szkolni-
ctwa oraz przeznaczone dla elity spo ecznej, czyli wykluczaj -
ce ch opców z  ni szych warstw, którzy przecie  z  zasady mieli 
mo liwo  ucz szczania do szkó  prowadzonych przez zakon.
 W ci gu kilku lat jezuici otworzyli a  sze  kolegiów szla-
checkich (w Warszawie, Wilnie, we Lwowie, Ostrogu, Lublinie 
i  Poznaniu). Zadaniem tych placówek by o kszta cenie i  wycho-
wanie przedstawicieli klasy sprawuj cej w adz , maj cych decy-
dowa  o  przysz ych losach kraju 100.
 W kolegiach szlacheckich wprowadzono do programu na-
uczania wyk ady z  tzw. prawa natury, czyli etyki po czonej 
z  nauk  obywatelsk 101. W  zaj ciach krytykowano wyra nie li-
berum veto, prywat  i  brak odpowiedzialno ci. Zacz to nawo y-
wa  do reform, zwi kszenia liczebno ci wojska i  wzmocnienia 
obronno ci pa stwa, w  tym budowania fortec. Andrzej Bromir-
ski SJ wyda  na potrzeby szkó  podr cznik pt. Filozofia obycza-
jów i  rozumu (Warszawa 1762), b d cy przeróbk  francuskiego 
pierwowzoru 102.
 Trzeba wspomnie , e  bie ce sprawy pa stwa znajdowa y 
te  odbicie w  dzia alno ci teatru jezuickiego, który odzwiercied-
la  najbardziej aktualne zagadnienia spo eczne i  narodowe.

100 Por. K. Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów: studium z  dziejów edukacji elit, Gda sk 2007.

101 Wyk adano j  w  w szym zakresie równie  w  zwyk ych szko ach jezui-
ckich – – por. Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, s.  524.

102 Por. Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, s.  69.
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Teatr szkolny
 Teatr funkcjonowa  we wszystkich szko ach prowadzonych 
przez jezuitów, niekiedy nawet w  ni szych klasach. Najwa niej-
sz  publiczno ci  teatru szkolnego by a sama m odzie  szkolna 
i  nauczyciele, ale na przedstawienia przybywali równie  do-
stojnicy ko cielni i  pa stwowi, dobroczy cy kolegium, rodziny 
uczniów i  mieszczanie, w  zale no ci od charakteru wystawianej 
sztuki 103. Teatr szkolny jest najlepiej opracowanym zagadnie-
niem z  problematyki szkolnictwa jezuickiego 104. W  tym miejscu 
ogranicz  si  do wypunktowania najwa niejszych aspektów wy-
chowawczego oddzia ywania teatru na uczniów.
 Po pierwsze, sztuki wystawiane w  teatrze jezuickim, których 
autorami byli profesorowie retoryki, mia y najcz ciej charakter 
moralizatorski, zatem istnia a szansa, i  wp yn  pozytywnie na 
widzów, tudzie  samych wykonawców. W  dramatach, kome-
diach i  dialogach pi tnowano rozmaite przywary, najcz ciej 
pija stwo i  lenistwo 105. Wy miewano gor czkowe ubieganie si  
o  stanowiska i  urz dy przez osoby, które nawet nie czu y, e  s  
do tego zdolne. W  krzywym zwierciadle ukazywano sk pstwo 
i  brak wspó czucia dla biednych. Z  drugiej strony teatr uczy  pa-
triotyzmu i  przywi zania do religii chrze cija skiej.
 Po drugie, teatr zapewnia  uczniom – – zgodnie z  postulatem 
Arystotelesa – – godziwe zaj cie na czas wolny, zatem pomaga  
unika  lenistwa, które jezuici uwa ali za przyczyn  wszelkiego 
z a. W  kolegium kaliskim w  1711 roku profesor retoryki ubole-
wa  nad niedol  kraju i  zwraca  si  do m odych s uchaczy:

Ciebie, polska m odzie y, je eli masz lito  dla Ojczyzny Twej, 
zaklinam: na twoje r ce liczy upad e imi  Polski, ty wysi kiem 
umys ów twoich wzniesiesz do dawnej s awy chwa  rodziciel-
ki. Wierz mi, e  Ojczyzna i  wiedza jednego, wspólnego maj  nie-
przyjaciela: pró niactwo 106.

103 Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, s.  686.
104 Przyk adem mo e by  rzetelne opracowanie I. Kadulskiej, Teatr jezuicki 

XVIII i  XIX wieku w  Polsce, Gda sk 1997.
105 S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  433.
106 Por. S. Bednarski, Upadek i  odrodzenie, dz. cyt., s.  52.
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 Po trzecie, uczenie si  d ugich tekstów na pami , wielogo-
dzinne próby, pomoc przy scenografiach, wyrabia y u  uczniów 
pracowito , pilno , wspó prac , odpowiedzialno .
 Po czwarte, publiczne wyst py kszta towa y w  m odych ak-
torach odwag , mia o , inicjatyw , przygotowywa y do pó -
niejszej aktywnej obecno ci w  yciu publicznym. Uczniowie 
uczyli si  w  ten sposób równie  kultury zachowania i  form 
grzeczno ciowych.

Sodalicja Maria ska
 Jezuicka dzia alno  wychowawcza w  stosunku do uczniów 
nie ogranicza a si  wy cznie do terenu szko y i  czasu zaj  lek-
cyjnych. Wa nym elementem by a dzia alno  pozalekcyjna, 
której szczególn  form  by a organizacja uczniowska zwana So-
dalicj  Maria sk  albo Kongregacj  Maria sk 107.
 By o to katolickie stowarzyszenie osób wieckich, powsta e 
w  1584 roku w  rodowisku akademickim Rzymu z  inicjatywy 
jezuity Jana Leunisa. Celem sodalicji by o po czenie studiów 
z  aktywnym yciem chrze cija skim.
 Sodalicje czy Kongregacje istnia y niemal przy wszystkich 
kolegiach, przy wi kszych nawet dwie lub trzy – – przeznaczo-
ne dla uczniów w  ró nym wieku. Mia y charakter elitarny, sku-
pia y uczniów osi gaj cych najlepsze wyniki w  nauce oraz wy-
ró niaj cych si  religijno ci . W  swym programie formacyjnym 
koncentrowa y si  nie tylko na interioryzacji warto ci religijnych 
u  swych cz onków, lecz równie  na dzia alno ci spo ecznej. So-
dalisi, niezale nie od pochodzenia (nawet magnackiego), uczyli 
dzieci katechizmu, pomagali s abszym kolegom w  nauce, opie-
kowali si  ubogimi i  chorymi w  szpitalach i  przytu kach, dwa 
razy w  roku myli im nogi i  g owy, przygotowywali dla nich po-
si ki, s ali ó ka i  s u yli wszelk  pomoc . W  miar  mo liwo ci 
sodalisi spieszyli z  pomoc  materialn  i  religijn  wi niom 108. 
W  szkole przyczyniali si  do podniesienia poziomu nauczania, 

107 Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  629.
108 L. Piechnik, Pocz tki Akademii Wile skiej, dz. cyt., s.  97n.
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zdobywali umiej tno ci organizacyjne i  samorz dowe, uczyli si  
gospodarowa  wspólnymi funduszami.

Zako czenie
 Podsumowuj c zagadnienie wychowania w  szko ach jezui-
ckich okresu staropolskiego, trzeba stwierdzi , i  by o to typo-
we wychowanie w  duchu renesansowym, uzupe nione w  XVIII 
wieku o  postulaty o wieceniowe. Jezuici byli zwolennikami kla-
sycznej „trójcy pedagogicznej”, czyli po czenia wychowania 
moralnego, intelektualnego i  fizycznego. Na pierwszym miejscu 
stawiali wychowanie moralne 109, którego skuteczno  opiera a 
si  przede wszystkim (w przekonaniu zakonników) na wpaja-
niu uczniom postawy religijno ci. Za program edukacji religijnej 
by  odpowiedzialny nauczyciel – – g ówny podmiot wychowaw-
czy w  jezuickich placówkach. Program by  prosty, niezbyt wy-
magaj cy i  do  liberalny, czyli wykluczaj cy wszelki przymus 
w  kwestiach religijnych. Poniewa  uczniowie szkó  jezuickich 
(ze wzgl du na ich bezp atno ) wywodzili si  z  ró nych warstw 
spo ecznych i  byli mocno zró nicowani wiekowo, metody wy-
chowawcze, które stosowano wobec nich, musia y by  stosun-
kowo elastyczne. Jezuici woleli stymulowa  wspó zawodnictwo 
i  rozdawa  nagrody ni  si ga  po kary, zw aszcza fizyczne. Po-
strzegali je bowiem jako rodek ostateczny, stosowany w  stopniu 
umiarkowanym, je li zawiod a perswazja. W  realizacji wycho-
wania moralnego pojawi  si  od pocz tku aspekt patriotyzmu 
i  zainteresowania pa stwem, a w  XVIII do czono wychowanie 
obywatelskie, zw aszcza w  kolegiach szlacheckich. Sodalicje ma-
ria skie gromadz ce elit  m odzie y szkolnej stwarza y okazj  
do czynnego zaanga owania spo ecznego.
 W wychowaniu intelektualnym zwracano uwag  przede 
wszystkim na dobre opanowanie aciny w  mowie i  pi mie oraz 

109 Taki porz dek istnia  ju  w  szko ach ate skich (jak za wiadcza Platon), 
nast pnie w  okresie odrodzenia, a  nawet w  pocz tkach o wiecenia – – por. na 
przyk ad My li o  wychowaniu Johna Locke’a.
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poznanie literatury klasycznej, która – – zgodnie z  pogl dami hu-
manistów – – kszta towa a dobre obyczaje.
 Jezuici podkre lali potrzeb  zachowania higieny psychicznej 
w  studiowaniu, wskazywali na konieczny odpoczynek (wpro-
wadzili czwartek jako dzie  wolny od zaj ), na rol  gier i  zabaw 
w  utrzymaniu zdrowia. Cho  w  ich placówkach a  do okresu 
o wiecenia nie istnia o wychowanie fizyczne w  sensie cis ym, 
to jednak przywi zywano du  wag  do troski o  zdrowie.
 Gdyby próbowa  nakre li  profil idealnego wychowanka 
szkó  jezuickich, to jawi si  on jako osoba opanowana, uprzej-
ma, posiadaj ca dobre maniery, pobo na (nie tyle ostentacyjnie, 
co w  duchu), znaj ca dobrze literatur  klasyczn , posiadaj ca 
umiej tno  publicznego przemawiania i  dyskutowania, przy-
wi zana do ojczyzny i  pa stwa.
 Osobnym zagadnieniem pozostaje kwestia, ilu takich ideal-
nych wychowanków faktycznie ukszta towa a szko a jezuicka. 
Niektóre zas u one dla naszego kraju jednostki (takie jak na 
przyk ad Skarga, Wujek, Kocha ski, Woronicz, Piramowicz) po-
zwalaj  przypuszcza , i  by o to wychowanie skuteczne, inne – – 
wyznaj ce praktyczny sarmatyzm – – mog  by  ród em w tpli-
wo ci. S  to jednak sprawy wymagaj ce osobnej refleksji. 
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SAMOREALIZACJA W ZA O ENIACH 

PEDAGOGIKI IGNACJA SKIEJ

 W procesach edukacyjnych niebagatelne znaczenie posiada 
charakter okre lonej nauki o  wychowaniu, poniewa  na podsta-
wie przyj tych za o e  antropologiczno-filozoficznych, wyzna-
czonych celów nauczania i  wychowywania oraz sposobów ich 
realizacji zostaje okre lony i  sformu owany kszta t i  kierunek 
podejmowanych dzia a  dydaktyczno-wychowawczych. Istotn  
rol  w  tych procesach pe ni  równie  nauczyciele i  wychowaw-
cy. Ich postawa i  sposób post powania rzutuje na styl pedago-
gicznego oddzia ywania oraz warunkuje rozwój powierzonych 
ich trosce podopiecznych. Tego rodzaju za o enia maj  u atwia  
dzia alno  wychowawcz , która zawsze b dzie zmierza  do 
kszta towania w  wychowanku takiej postawy, aby on sam prze-
kona  si  o  konieczno ci wypracowania w  sobie sta ej dyspozycji 
do pracy nad sob  po to, by stawa  si  dojrza ym i  odpowiedzial-
nym cz owiekiem. W  artykule chcemy wskaza  na mo liwo ci 
spe nienia tych oczekiwa  w  wietle celów i  za o e  pedagogiki 
ignacja skiej. 
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Samorealizacja w  procesach edukacyjnych
 Na gruncie pedagogiki, jako nauki o  wychowaniu, spotyka-
my terminy, które s  uto samianie ze sob  i  niejednokrotnie sto-
sowane zamiennie. Nale  do nich mi dzy innymi takie okre-
lenia, jak: autokreacja, samokszta cenie, samowychowanie, 

samorealizacja, samodoskonalenie, samoaktualizacja 1. Nale y 
przyj , e  „wspólnym mianownikiem” wymienionych okre le  
jest szeroko rozumiana sta a praca nad sob  jako konieczny wa-
runek twórczego rozwoju w asnej osobowo ci oraz doskonale-
nia posiadanych mo liwo ci i  potencja u. Warto zatem zasygna-
lizowa  rozumienie i  znaczenie wybranych poj .
 Autokreacja, która wyrasta na gruncie aktywno ci w asnej, jak 
stwierdza Andrzej Jakub Sowi ski, jest zwrócona ku sobie same-
mu oraz nastawiona jest na ubogacanie wn trza psychologicz-
nego, duchowego oraz twórcze moralnie dzia anie zewn trzne. 
Obejmuje ona, zdaniem cytowanego autora, rozwój sfery w asnej 
duchowo ci i  wiadomo ci aksjologicznej, a  tak e post powanie 
zgodne z  wybranymi warto ciami. Autokreacja jako praca samo-
wychowawcza jest zawsze samokszta towaniem, formowaniem 
w asnego aksjologicznego wn trza, a  przede wszystkim swego 
osobowego „ja”. Autentyczne kszta towanie osobowego „ja” 
mo e dokona  si  jedynie w  procesie szeroko rozumianego sa-
mowychowania, gdy  zak ada ono, i  decyzje i  czyny jednostki 
musz  by  jej w asnymi poczynaniami, to znaczy musz  wyp y-
wa  z  „ja”, które powinno stanowi  ich dyspozycyjne centrum 2.
 Wincenty Oko  z  kolei przez samokszta cenie rozumie taki 
sposób kszta cenia, którego cele, tre ci, warunki i  rodki zale  
od podmiotu. Jego zdaniem jest to proces samodzielnego uczenia 

1 Por. Drogi samorealizacji m odzie y dorastaj cej, red. L. Niebrzydowski, Wyd. 
Uniwersytetu ódzkiego, ód  1997; D. Jankowski, Autoedukacja wyzwaniem 
wspó czesno ci, Wyd. Adam Marsza ek, Toru  1999; J. Górniewicz, Kategorie 
pedagogiczne. Odpowiedzialno , podmiotowo , samorealizacja, tolerancja, twór-
czo , wyobra nia, Wyd. Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego, Olsztyn 2001; 
Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, red. T.  Pilch, Wyd. Akademickie „ ak”, 
Warszawa 2005; J. Flanz, Wdra anie dzieci do samokszta cenia – – aspekty teoretyczne 
i  praktyczne, Wyd. Akapit, Toru  2008.

2 A.J. Sowi ski, Samowychowanie w  interpretacji pedagogicznej, Oficyna IN 
PLUS, Wo czkowo 2006, s.  11-15. 
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si  zale ny od osoby, która go podejmuje. Dodaje jednocze nie, 
e  samokszta cenie jest procesem trudnym ze wzgl du na wy-

magania, jakie stawia sobie podmiot podejmuj cy w  sposób ca -
kowicie wolny wysi ek w  celu zdobycia odpowiedniej wiedzy 3. 
Mo na zatem przyj , e  samokszta cenie jest form  aktywno ci 
osoby ludzkiej, która podejmuje wysi ek w  osi gni ciu posta-
wionego przez siebie celu w  zakresie wiedzy, umiej tno ci i  od-
powiedniego stosunku do rzeczywisto ci. Jest nabywaniem, jak 
podkre la W.  Oko , kultury ogólnej, a w  jej obr bie okre lonej 
formy dzia ania, oraz kultury fachowej w  zale no ci od rodzaju 
wykonywanego zwodu 4. Stwarza szanse i  mo liwo ci uczenia 
si , rozumienia i  dzia ania w  cywilizacji XXI wieku. Jest rów-
nocze nie, wed ug Walentyny Wróblewskiej, „wykorzystaniem 
szansy pe ni rozwoju swoich ludzkich mo liwo ci i  budowania 
w  ten sposób wysokiej jako ci w asnej egzystencji ( ycia) przez 
cz owieka” 5.
 Kolejnym z  wymienionych bliskoznacznych terminów jest sa-
mowychowanie, które, zdaniem pedagogów, spe nia szczególn  
rol  w  rozwoju ka dego cz owieka. Termin ten jest rozumiany 
jako

proces wiadomego kierowania przez jednostk  w asnym po-
st powaniem, polegaj cym na ci g ym poddawaniu autokon-
troli w asnych zachowa , czy te  wiadome urabianie siebie, 
a  wi c ogólnie kierowanie w asnym rozwojem w  celu osi g-
ni cia jakiego  mniej lub bardziej ukrytego wzorca osobowego, 
jest doskona ym sposobem przygotowania m odego cz owieka 
do samodzielnego ycia oraz do ponoszenia odpowiedzialno ci 
w  pierwszej kolejno ci za siebie 6.

 Zdaniem Bogus awa liwerskiego samowychowanie jest 
swoist

3 W.  Oko , Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995, s.  155-156. 
4 Tam e. 
5 W.  Wróblewska, Samokszta cenie wyzwaniem cywilizacji XXI wieku, w: Kre-

atorzy edukacyjnego dialogu, red. A. Karpi ska, Wyd. Trans Humana, Bia ystok 
2002, s.  258.

6 A.J. Sowi ski, Samowychowanie w  interpretacji pedagogicznej, dz. cyt., s.  10. 

Pedagogika...16 
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aktywno ci  jednostki odwo uj c  si  do zbioru regu , na któ-
rych opiera ona wybór ci gu prowadz cych j  do celu czynno ci 
wewn trznych i  zewn trznych 7.

Irena Jundzi  dodaje, e  proces samowychowania pojawia si  
wtedy, gdy osoba dostrzega brak równowagi pomi dzy ni  a  ota-
czaj cym wiatem. Podmiot odczuwa wówczas konflikt pomi -
dzy pragnieniem a  powinno ci , zachciankami a  normami regu-
luj cymi zasady wspó ycia ludzi mi dzy sob . Pojawiaj ca si  
nierównowaga wywo uje potrzeb  regulowania swego stosunku 
z  otoczeniem oraz osi gni cia w  yciu wybranych warto ci 8.
 Cz sto wymienianym terminem odnosz cym si  do sta ej 
formacji samego siebie jest samorealizacja. Na gruncie pedago-
giki termin ten rozumiany jest najcz ciej jako cel wychowania 
i  kszta cenia. Dlatego przez samorealizacj  rozumie si  sta e d -

enie jednostki do doskona o ci, realizowania swoich potencjal-
nych zdolno ci, mo liwo ci i  kreowania w asnej niepowtarzalnej 
osoby. Polega ona na odkrywaniu i  nieustannym poszukiwaniu 
odpowiedzi na nurtuj ce pytania dotycz ce sensu ycia i  w as-
nej to samo ci. Przejawem tych poszukiwa  jest mi dzy innymi 
udoskonalanie w asnej osobowo ci, podejmowanie twórczej ak-
tywno ci oraz dokonywanie zmian zarówno w  osobistym yciu, 
jak równie  w  najbli szym otoczeniu 9. W  przekonaniu Bogda-
na Suchodolskiego „samorealizacja cz owieka pojawia si  jako 
podstawowe prawo jego osobowo ci oraz gwarancja to samo ci 
i  wolno ci” 10. B dzie swoistego rodzaju ochron  jednostki przed 
podporz dkowaniem jej rzeczom i  instytucjom i  wszelkim spo-
sobom manipulacji. Samorealizacja, jego zdaniem, jest pewnego 
rodzaju nieustaj c  powtarzalno ci 11, która wymaga równo-

7 B. liwerski, Istota samowychowania, w: Pedagogiczne drogowskazy, red. B.  Jura -
-Krawczyk, B. liwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000, s.  65-66.

8 Por. I. Jundzi , Samowychowanie, w: Encyklopedia Pedagogiczna, red. W.  Po-
myka o, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, s.  716. 

9 Por. W.  Oko , S ownik Pedagogiczny, PWN, Warszawa 1992, s.  182; M.  Ma-
dej-Babula, Edukacja zintegrowana w  dialogu z  wychowaniem religijnym, Wyd. 
WAM, Kraków 2006, s.  118-122. 

10 B. Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdro a i  nadzieje, Towarzystwo 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa 2003, s.  158.

11 Tam e, s.  177. 
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cze nie od cz owieka trudu i  umiej tno ci odnalezienia si  i  ra-
dzenia sobie w  codziennej rzeczywisto ci

przeciwstawiania mi dzy postaw  roszczeniow  i  ekspresj  
a  postaw  aspiracji i  wysi ków kierowanych przez uznane war-
to ci, narzucaj ce okre lony styl ycia 12. 

Samorealizacja w  uj ciu pedagogiki ignacja skiej 
 Pedagogika ignacja ska wyros a na gruncie osobistych poszu-
kiwa , do wiadcze  i  przemy le  za o yciela zakonu jezuitów 
Ignacego Loyoli. Opracowane przez niego wiczenia duchowne 
oraz zaanga owanie pierwszych jezuitów w  dziedzin  edukacji 
przyczyni o si  do wypracowania solidnego i  usystematyzowa-
nego systemu kszta cenia i  wychowania w  szko ach prowadzo-
nych przez zakon jezuitów, pocz wszy od po owy XVI wieku, 
a  zw aszcza od 1599 roku przez opracowane Ratio studiorum 13. 
Na przestrzeni kolejnych wieków do jezuickiej pedagogii w -
czono wiele nowych metod naukowo opracowanych, dostoso-
wanych do stylu jezuickiego wychowania.

Czterechsetletnia tradycja jezuickiej edukacji pokaza a, i  pre-
zentowany przez ni  model umo liwia  kszta cenie odpowia-
daj ce konkretnym wyzwaniom odmiennych epok. Równie  
i  dzisiaj ponad dwie cie uniwersytetów i  tysi c szkó  ni szego 
szczebla prowadzonych przez jezuitów na ca ym wiecie urze-
czywistnia oryginaln  wizj  wychowania opart  na elementach 
personalizmu transcendentalnego 14. 

 Now  kart  w  dziedzinie jezuickiej edukacji stanowi wypra-
cowanie pod koniec dwudziestego wieku dwóch dokumentów 

12 Tam e, s.  160. 
13 Por. L. Piechnik SJ, Powstanie i  rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599), 

Wyd. WAM, Kraków 2003; Ratio Atque Institutio Studiorum SJ czyli Ustawa Szkol-
na Towarzystwa Jezusowego (1599), Wst p i  opracowanie K. Bartnicka i T.  Bie -
kowski, Wydawnictwo Naukowe Ateneum, Warszawa 2000. 

14 M. Sztuka, Sprawozdanie z  sympozjum „Pedagogika ignacja ska wobec wy-
zwa  wspó czesnego humanizmu”, „Horyzonty Wychowania” 5/2006(10), s.  259. 
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odnosz cych si  bezpo rednio do zagadnie  kszta cenia i  wy-
chowania. Tre  i  wskazania zawarte w  opracowanych Charak-
terystycznych cechach jezuickiego wychowania oraz Pedagogii Igna-
cja skiej. Podej cie praktyczne 15 pozwoli o uczestnikom procesu, 
szczególnie nauczycielom i  pedagogom szkolnictwa jezuickiego, 
u wiadomi  sobie na nowo znaczenie zada , które s  przed nimi 
do wype nienia.
 Autorzy przywo anych dokumentów dotycz cych edukacji 
jezuickiej podkre laj , e  pedagogika ignacja ska zmierza do 
kszta towania postaw wra liwo ci oraz gotowo ci samokszta -
cenia i  wzrastania przez ca e ycie, aby stawa  si  „cz owiekiem 
dla innych” i  „cz owiekiem z  innymi”. Podkre laj  jednocze nie, 
e  do zasadniczych zada  w  procesie edukacji nale y zaliczy  

kszta towanie dojrza ej osobowo ci w  aspekcie wielostronnego 
i  integralnego rozwoju w  perspektywie egzystencjalnej i  trans-
cendentnej. Zaznaczaj , e  zadanie to odnosi si  do ka dego 
uczestnika procesu edukacyjnego. S usznie zatem zauwa a Vin-
cent J. Duminuco, e

pedagogika ignacja ska w  procesie wychowania proponuje 
drog  do przestudiowania stworzenia w  ca ym jego bogactwie, 
analizuj c krytycznie ludzkie warto ci i  znaczenia. Pozbawione 
uprzedze  poszukiwanie i  refleksja mog  u atwi  osobist  inte-
gracj  warto ci, co prowadzi do dzia ania i  wzrostu cz owieka. 
Jezuickie wychowanie, korzystaj c z  za o e  pedagogiki igna-
cja skiej, pozostaje zatem woln  i  wyzwalaj c  drog  towarzy-
szenia uczniom w  przygodzie ludzkiego dojrzewania 16.

 W kontek cie procesu samorealizacji nale y dostrzec, e  do 
priorytetowych zada  wychowania w  proponowanym mode-
lu pedagogii ignacja skiej przyjmuje si  trosk  o  wielostronny 
wzrost ka dej osoby. Chodzi o  realizacj  pe nej i  pog bionej 
formacji osoby ludz kiej, która prowadzi do osi gni  cia solidnego, 

15 Por. Podstawy edukacji ignacja skiej, Wyd. WAM, Kraków 2006; por. tak e: 
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 ignacja skiej?, w: 
Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, red. W.  Pasier-
bek, Wyd. WAM, Kraków 2008, s.  191-192. 
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wybitnego poziomu i  zrealizowania mo liwo ci jed nostki pod 
wzgl dem intelektualnym, emocjonalnym, fizycznym, moral-
nym, religijnym, duchowym, wspólnotowym, spo ecznym. For-
macja tego rodzaju proponuje doskona o  wzorowa n  na Chry-
stusie znanym z  Ewangelii, przejawiaj cej si  w  dorastaniu do 
pe ni cz owiecze stwa 17. Nale y zaznaczy  za Rogelio Garcia 
Mateo, e

wizja osoby wyra a si  w  s owach takich jak wolno , ufno , a-
ska, mi o , kontemplacja, s u ba, dzia anie, chwa a, wieczno . 
Wynika st d, e  idealn  sytuacj  wychowawcz  w  sensie igna-
cja skim b dzie taka sytuacja, w  której te warto ci i  idea y po-
zwalaj  uczniowi osi gn  taki stopie  wiadomo ci w asnego 
procesu formacyjnego, który pozwala na jego samorealizacj 18. 

 Do procesu samorealizacji mo e by  przyrównana jezuicka 
zasada magis. Poj cie magis, oznaczaj ce „wi cej, bardziej, le-
piej”, stanowi o ju  dla samego Ignacego wyk adni  poszuki-
wania „coraz wi kszej chwa y Bo ej, pe niejszej s u by bli nim, 
powszechniejszego dobra, skuteczniejszych rodków apostol-
skich” 19. W  kontek cie pedagogiki ignacja skiej „wi cej, bar-
dziej, lepiej” b dzie odnosi  si  do zaakcentowania pe nego, 
rzetelnego, konsekwentnego, solidnego rozwoju osoby. Jest pod-
kre leniem „wysokiej jako ci formacji” intelektu i  ducha, uczu  
i  postawy wobec innych 20. Jednak nale y pami ta , e  rozwija-
na postawa magis nie mo e prowadzi  do porównywania siebie 
z  innymi, na przyk ad w  osi gni ciach szkolnych, czy te  d y  
za wszelk  cen  do „bicia rekordów”, wype nienia oczekiwa  
innych, kosztem dobra w asnego i  drugiego cz owieka.

Chodzi bardziej o  rozwijanie zdolno ci, które posiada ka dy 
cz owiek i o  wzrastanie w  tych pragnieniach i  motywacjach, 

17 Podstawy edukacji ignacja skiej, dz. cyt., s.  107-108.
18 R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i  idea y cz owieka, w: Pedagogika ignacja ska 

wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, dz. cyt., s.  155. 
19 B. Steczek, Charakterystyczne rysy duchowo ci ignacja skiej – – inspiracja dla 

rozwoju cz owieka, w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk SJ, J. Mó ka SJ, Wyd. 
WAM, Kraków 2007, s.  82.

20 Por. J. Mó ka, B. Steczek, Magis jezuickiej edukacji, w: Pedagogika ignacja ska 
wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, dz. cyt., s.  241-246.
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które w  wi kszym stopniu prowadz  do magis oraz wiecznej pe -
ni chwa y Bo ej, do której cz owiek zosta  stworzony 21.

Trafnie zauwa a Lucyna Górska, e

magis wnosi do akceptowanych dzisiaj d e  do samodoskona-
lenia czy wr cz kultu indywidualno ci, istotny regulator – – rela-
cj  do innego cz owieka czy szerzej – – ca ego wiata 22.

W zwi zku z  tym wszyscy uczestnicy procesu edycyjnego s  zo-
bowi zani do nieustannego, wnikliwego, bardziej skutecznego 
rozwijania i  udoskonalenia w asnych zainteresowa , uzdolnie  
i  predyspozycji. W  ten sposób b dzie realizowany jeden z  g ów-
nych postulatów pedagogiki ignacja skiej, aby zadba  o  inte-
gralny osobowy rozwój i  nieustanie d y  do stawania si  bar-
dziej cz owiekiem, czyli by  „dla innych” i  „z innymi 23.
 W procesach edukacji cz owieka pedagogika ignacja ska pod-
kre la nieodzown  rol , jak  pe ni  gruntownie i  kompetentnie 
wykszta ceni pedagodzy. Dlatego otwiera przed nimi perspek-
tyw  i  wyzwanie, aby byli kim  wi cej ni  tylko przewodnikiem 
w  sprawach wiedzy i  zachowa . Zwraca uwag , e  nauczyciel 
i  wychowawca ma by  wiadkiem proponowanych warto ci oraz 
autorytetem w  poszukiwaniach prawdy i  sensu ycia 24. Stwa-
rza warunki, w  duchu wolno ci i  odpowiedzialno ci za siebie 
i  innych, wzajemnego oddzia ywania pomi dzy nauczycielem 
a  uczniem, podczas którego pedagog pe ni rol  osoby pomaga-
j cej, wspieraj cej, towarzysz cej procesom edukacyjnym, z  ko-
lei ucze  przyjmuje i  podejmuje si  trudu realizacji w  praktyce 
codziennego ycia zaproponowanych warto ci i  tre ci okre lo-
nej wizji cz owieka i  wiata. Przed ka dym pedagogiem rozta-
cza konieczno  rozwijania postawy i  pragnienia samorealizacji 

21 R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i  idea y cz owieka, dz. cyt., s.  155.
22 L. Górska, Pedagogia i  pedagogika jezuicka – – w  poszukiwaniu inspiracji dla 

wspó czesnego wychowania, „Horyzonty Wychowania” 5/2006(10), s.  282.
23 Por. P.-H. Kolvenbach SJ, S owo wst pne, w: Podstawy edukacji ignacja skiej, 

dz. cyt., s.  6. 
24 P.-H. Kolvenbach SJ, Ignacja ska pedagogia dzisiaj (Za cznik 2), w: Podstawy 

edukacji ignacja skiej, dz. cyt., s.  154-155; ten e: W a ciwo ci pedagogiki propono-
wanej przez Towarzystwo Jezusowe, „Horyzonty Wiary” 1992, z.  14, s.  9-10.
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oraz samokszta cenia i  wzrastania przez ca e ycie, aby zgodnie 
z  pedagogik  ignacja sk  by  cz owiekiem dla innych. Zatem 
je li pedagog b dzie stara  si  wyja nia  my li i  ducha wicze  
duchownych w. Ignacego, mo na przyj , e  u atwi w  ten spo-
sób stwarzanie przestrzeni i  warunków do procesu samorea-
lizacji. Innymi s owy pedagog powinien u atwia  i  pomaga  
uczniom w  podejmowaniu i  prze ywaniu przez nich do wiad-
czenia, refleksji i  dzia ania, czyli tych aspektów edukacji, które 
s  zasadniczymi elementami proponowanego modelu pedago-
gii ignacja skiej 25. W  zwi zku z  tym konsekwentne stosowanie 
ignacja skiego modelu kszta cenia i  wychowania prowadzi do 
wypracowania i  nabycia trwaj cego przez ca e ycie nawyku tro-
ski o  w asny, wielostronny, harmonijny i  integralny rozwój, tro-
ski o stawanie si  bardziej cz owiekiem. Stwarza mo liwo ci re-
alizacji samorozwoju i  samokszta cenia wynikaj cego z    faktu,  e

docenia si  do wiadczenie i  jego refleksyjne rozumienie wzno-
sz ce si  ponad osobisty interes i  jest gotowym do przyj cia kry-
teriów prowadz cych do odpowiedzialnego dzia ania 26.

 Ka dy pedagog i  nauczyciel, w  my l pedagogii ignacja skiej, 
jest wezwany do zaszczepienia w  m odym cz owieku „rado ci 
i  pragnienia uczenia si , które zostanie wyniesione z  murów 
szkolnych i  pozostanie na ca e ycie” 27. Takie podej cie stwarza 
przekonanie, e

wa niejsz  rzecz  ni  formacja, któr  dajemy, jest zdolno  i  tro-
ska o  kontynuacj  w asnej formacji. To musimy im zaszczepi . 
Wa n  jest rzecz  uczy  si . Lecz jeszcze wa niejsz  rzecz  jest 
nauczy  si , jak si  uczy  i  pragn  uczy  si  przez ca e ycie 28.

25 Por. Pedagogia ignacja ska. Podej cie praktyczne, w: Podstawy edukacji igna-
cja skiej, dz. cyt., s.  115-132; J.M. Bowler, Moc przemiany w  wychowaniu jezuickim. 
Refleksja na temat pedagogiki ignacja skiej, w: Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa  
wspó czesnego humanizmu, dz. cyt., s.  283-288.

26 W.  Kubik SJ, Dynamika procesu nauczania-uczenia si  w  pedagogice ignacja -
skiej, „Rocznik Wydzia u Pedagogicznego Wy szej Szko y Filozoficzno-Peda-
gogicznej Ignatianum w  Krakowie” 2003, s.  96.

27 Podstawy edukacji ignacja skiej, dz. cyt., s.  27.
28 Tam e. 
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W realizacji przed o onego postulatu bardzo wa n  kwesti  jest 
wytwarzanie klimatu yczliwo ci i  przyja ni, który sprzyja by 
akceptacji i  gotowo ci pod ania za przyk adem wychowaw-
ców. Dlatego instytucje edukacyjne powinny by  spo eczno -
ciami otwartymi, w  których pog biaj  si  szczere i  autentyczne 
relacje osobowe mi dzy nauczycielami a  uczniami.

Bez takiej przyjaznej relacji, w  przekonaniu by ego generalne-
go prze o onego zakonu jezuitów Petera-Hansa Kolvenbacha, 
zmniejsza si  w  znacznej mierze si a naszego charakterystyczne-
go wychowania, poniewa  autentyczna relacja zaufania i  przy-
ja ni mi dzy nauczycielem a  uczniem jest bardzo wa nym wa-
runkiem, by pomóc uczniowi w  coraz wi kszym zaanga owaniu 
w  ycie wed ug warto ci 29.

Tylko w  takich okoliczno ciach wychowankowie b d  mogli 
wzrasta  w  kszta towaniu, rozwijaniu i  promowaniu propono-
wanych charakterystycznych cech, warto ci jezuickiego wycho-
wania, do których nale y zaliczy  prawd , wolno , sprawied-
liwo  odpowiedzialno , akceptacj , wspó prac , tolerancj , 
aktywno , dialog mi dzy wiar  a  kultur  i  nauk , s u b , mi-
o , oraz wiele innych sprzyjaj cych i  u atwiaj cych d enie do 

samorealizacji i  rozwijania darów i  talentów dla dobra innych 30.
 Pedagogika ignacja ska, akcentuj c wag  procesu samo-
realizacji i  samodoskonalenia, zak ada i  promuje nieodzow-
n  harmonijn  wspó prac  nauczycieli i  uczniów dla realizacji 
sformu owanych za o e  i  celów kszta cenia. Zaznacza, e  wy-
chowankowie w  podejmowanych przez siebie dzia aniach po-
winni odkry  poczucie wewn trznej wolno ci, która u atwi im 
kroczenie drog  umo liwiaj c  osi ganie pe nego, osobowego 
wzrostu i  rozwoju. K adzie zatem nacisk na to, aby wychowan-
kowie nabywali umiej tno  pokonywania trudno ci i  stawiali 
czo o z o onym sytuacjom yciowym oraz podejmowali wyzwa-
nia wspó czesno ci 31. Ignacja skie wychowanie, jak podkre la 
V.J.  Duminuco, jest procesem

29 P.-H. Kolvenbach SJ, Ignacja ska pedagogia dzisiaj, dz. cyt., s.  154.
30 Por. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, w: Podstawy edukacji 

ignacja skiej, dz. cyt., s.  7-95.
31 Podstawy edukacji ignacja skiej, dz. cyt., s.  108-109.
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wspó pracy pomi dzy nauczycielami a  uczniami, który wspiera 
osobiste studiowanie, odkrywanie, tworzenie i  refleksj , by pro-
mowa  trwaj ce ca e ycie uczenie si  i  dzia anie w  s u bie na 
rzecz innych 32.

Na zako czenie sugestii kilka 
 Zasygnalizowana problematyka samorealizacji i  rozwoju 
cz owieka w  kontek cie pedagogii ignacja skiej mia a na celu 
zainspirowa  do dalszych poszukiwa  oraz do korzystania 
w  dzia alno ci edukacyjnej z  tych w a ciwo ci, które stwarzaj  
warunki pe nego i  realnego kszta cenia i  wychowania m ode-
go pokolenia. Wielowiekowa tradycja dzia alno ci jezuitów na 
polu edukacyjnym, wyrastaj ca z  osobistych do wiadcze  Igna-
cego Loyoli, oraz aktualna propozycja z  zakresu edukacji igna-
cja skiej, z  ca  pewno ci  przyczyni  si  mo e do pe nej i  inte-
gralnej formacji, a  w  konsekwencji do samorealizacji „ludzi dla 
innych”, otwartych i  gotowych do aktywno ci i  po wi ce  na 
rzecz wyzwa  wspó czesnego wiata.
 Zauwa alne szybkie zmiany dokonuj ce si  w  ka dej dziedzi-
nie naszego ycia, w  tym tak e w  dzia alno ci edukacyjnej, wy-
magaj  od pedagogów sta ej formacji i  osobistego rozwoju, rów-
nie  gdy chodzi o  kompetencje zawodowe, rozwój intelektualny, 
moralny, duchowy, spo eczny. Dlatego dla zrozumienia i  utrzy-
mania skuteczno ci w  pracy wychowawczej najpierw pedagog 
powinien sam rozezna  si  w  poszukiwaniu warto ci i  prawdy 
o  cz owieku, aby potem z  powodzeniem móg  wychowywa  
i  przekazywa  nabyte do wiadczenia, umiej tno ci i  wiedz  
innym. Warunkiem realizacji tak spostrzeganej rzeczywisto ci 
b dzie konieczno  nieustannej i  ci g ej formacji. Widzimy te , 
e  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 ca e ycie mo na 

32 V.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w  pedagogice ignacja skiej?, dz. 
cyt., s.  180.
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spodziewa  si  pozyskiwania i  ukszta towania podobnych nawy-
ków w  m odym pokoleniu. Nale y ywi  przekonanie, e  kszta -
towanie samodyscypliny w  solidnym wype nianiu swoich obo-
wi zków, a tak e wychowanie do takich warto ci, jak mi dzy 
innymi wolno , tolerancja, dialog, poszanowanie to samo ci 
i  godno ci, s u ba dla drugiego cz owieka, przyczyni  si  do 
uczynienia wiata bardziej ludzkiego.
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PEDAGOG – LIDER 

W PEDAGOGICE IGNACJA SKIEJ

 W XXI wieku obserwujemy spo ecze stwo, które z  jednej 
strony pragnie by  samowystarczalne, a z  drugiej stale poszuku-
je mistrzów, autorytetów do na ladowania. Poszukuje liderów, 
którzy je poprowadz  do pe ni cz owiecze stwa, do szcz liwe-
go ycia. Pierwszymi liderami dla cz owieka staj  si  rodzice, 
a  nast pnie wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy. Pedagog, 
wychowawca, nauczyciel pe ni ró ne role. Jego dzia alno  i  ak-
tywno  wchodzi w  wiele obszarów ycia cz owieka, który zo-
sta  mu powierzony. Jedn  z  tych p aszczyzn, na której funkcjo-
nuje pedagog, jest jego aktywno  jako lidera czy przewodnika 
wobec wychowanków. Pedagogika ignacja ska, która inspiruje 
szko y czy o rodki oparte na ignacja skim charyzmacie, pro-
ponuje szczególny sposób liderowania, g ównie w  kontek cie 
wychowania. Celem pedagogiki ignacja skiej jest formowanie 
liderów pe ni cych s u b  na wzór osoby Jezusa Chrystusa, m -
czyzn i  kobiety kompetentnych, wiadomych i  zaanga owanych 
ca ym sercem 1. Poj cia pedagog i  lider maj  wiele wspólnego, 

1 Por. Pedagogia ignacja ska – – podej cie praktyczne 13, w: Podstawy Eduka-
cji Igna cja skiej, red. B.  Steczek  SJ, Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna 
„ Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
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nie s  jednak to same, a  pedagogika ignacja ska zdaje si  czy  
te dwa elementy, które wzajemnie si  przenikaj  i  uzupe niaj .

Rozumienie poj cia pedagog
 Podejmuj c si  zdefiniowania poj cia pedagog, natrafiamy na 
ró norodno  jego definicji. Pod poj ciem pedagog czasami ro-
zumie si  wychowawc , pracownika naukowego w  dziedzinie 
pedagogiki czy pedagogii, a  czasami s owo pedagog jest uto -
samiane z  poj ciem nauczyciel 2. Dla tematu naszego opracowa-
nia b dzie mia o znaczenie si gni cie do ród os owu poj cia 
pedagog. Pochodzi ono z  j zyka greckiego i  oznacza prowadzi  
dziecko (pais „dziecko”, agogos „prowadz cy”) 3. Zbigniew Kwie-
ci ski, definiuj c poj cie pedagoga, ukazuje go jednocze nie jako 
nauczyciela, wychowawc  czy opiekuna. Jego zdaniem pedagog

to kto , kto wspiera rozwój innego, kto przewodzi ku samodziel-
no ci i  t umaczy z o one znaczenia zdarze  i  prze y , opowie ci 
i  symboli. Dlatego te  podstawow  cech  pedagoga, jego trwa-
ym „wyposa eniem” duchowym i  niezbywalnym nastawie-

niem jest i  powinna by  yczliwo  i  ofiarno  wobec innych 
ludzi, wra liwo  na ich problemy, wspó czulno  wobec ich od-
czu  i  emocji, ich indywidualnych mo liwo ci i  tempa uczenia 
si  i  rozwoju 4.

Pedagog to ten, kto zajmuje si  tym, co cz owieka czyni cz owie-
kiem w  zasadzie we wszystkich p aszczyznach cz owiecze stwa 
czy rozwoju. Wspomaga tajemnicz  rzeczywisto , któr  jest sta-
wanie si  cz owiekiem dojrza ym. 

2 Por. Leksykon PWN, Pedagogika, red. B. Milerski, B. liwerski, Wydawni-
ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.  144; Oko , Nowy s ownik pedagogicz-
ny, Wydawnictwo Akademickie „ ak”, Warszawa 2001, s.  284; S ownik J zyka 
Polskiego, red. M. Szymczak, Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1982, s.  627.

3 Por. Leksykon PWN, Pedagogika, dz. cyt., s.  144.
4 Z. Kwieci ski, Przedmowa, w: Pedagogika, red. Z. Kwieci ski, B. liwerski, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s.  12.
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 Podejmuj c refleksj  nad rozumieniem poj cia „pedagog”, 
warto zwróci  uwag  na pogl dy Sergiusza Hessena. Pisa  on, 
e  praca wychowawcy, pedagoga to swoiste przewodnictwo. 

Rozumia  on je jako prawdziwe przewodnictwo, przewodni-
ctwo w  mi o ci i  przez mi o . Takie rozumienie pracy pedagoga 
winno by  wewn trzn  form  wszelkich rodzajów i  wszelkich 
stopni wychowania cz owieka. Wie o  tym ka dy wyrobiony na-
uczyciel i  ka dy do wiadczony wychowawca, ka dy pedagog, 
zw aszcza za  ten, który sam w  sobie z  gorycz  stwierdza brak 
tak mu potrzebnego, dobroczynnego daru mi o ci. Ten „dar” to 
zdolno  otwierania dusz wychowanków, o ywiania wszystkich 
si  wewn trznych ich duszy 5. B dzie to ta sama cecha, o  której 
Jan W adys aw Dawid mówi  jako o  umi owaniu dusz ludzkich, 
a  kilka wieków wcze niej realizowa  to w. Ignacy Loyola, pi-
sz c, e  jego celem by o pomaganie ludziom z  mi o ci, wed ug 
wewn trznego prawa mi o ci. 
 Jednym z  zada  pedagoga jest dostarczanie powierzonym so-
bie m odym ludziom okazji do prze ywania ci g ego napi cia 
mi dzy tym, czego do wiadczaj , nad czym podejmuj  refleksj  
i  jak ta refleksja prowadzi go do okre lonego dzia ania. Pedagog 
to tylko (a mo e a ) ten, który wznosi wiat o w  ciemno ciach, 
staj c si  towarzyszem na nieznanych jeszcze drogach ycia 6. 
W  pedagogice ignacja skiej pedagog ma u atwia  m odemu 
cz owiekowi drog  do prawdy oraz stwarza  warunki, k a  fun-
damenty i  dostarcza  okazji, aby u  m odego cz owieka powsta-
wa o ci g e, wzajemne oddzia ywanie mi dzy do wiadczeniem, 
refleksj  i  dzia aniem.
 Pedagog to osoba, która wchodzi na pewien etap ycia 
m ode go cz owieka czy m odych ludzi i w  tym czasie niejako 
odpowiada za ich rozwój. M odzi ludzie oprócz doskona ych 
podr czników czy idealnych programów wychowawczych po-
trzebuj  pedagoga, który zechce z  nimi w drowa  przez kilka 
lub kilkana cie lat. Winien on zatem wiedzie  ku czemu chce 
lub powinien wychowywa . Tym samym zmuszony jest do 

5 Por. S. Hessen, O  sprzeczno ciach i  jedno ci 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 wymaga , jakie stawia przed nim indywidual-
no  ka dego wychowanka oraz kulturowe oczekiwania 7. Peda-
gog winien zaszczepia  w  m odym cz owieku postaw  ufno ci 
do drugiego cz owieka, wiary w  bezinteresowno  jego dobrych 
intencji, rozwija  si , która mo e kszta towa  przysz e ycie 8. 
 Specyfika pedagoga w  ignacja skiej koncepcji wychowania 
polega na tym, e  uwzgl dnia on w  swojej pracy model peda-
gogii ignacja skiej sk adaj cy si  z  pi ciu elementów: kontekst, 
do wiadczenie, refleksja, dzia anie, ewaluacja. Pedagog, wycho-
wawca, znaj c kontekst ycia wychowanka, stwarza warunki, 
w  których m ody cz owiek gromadzi dane z  w asnego do wiad-
czenia. Podopieczny wy ania to, co ju  rozumie w  odniesieniu 
do faktów, uczu , warto ci, pogl dów, poj  i  intuicji, by z  takim 
zapleczem podj  refleksj  nad nowo ci  danego do wiadcze-
nia. Nast pnie pedagog wprowadza wychowanka w  technik  
ignacja skiej refleksji, w  któr  zostaje wprz gni ta pami , ro-
zum, wyobra nia i  uczucia. M ody cz owiek stara si  wychwyci  
to, co ma istotne znaczenie i  warto  w  danym do wiadczeniu, 
aby nast pnie odkry  jego szersze odniesienie do innych aspek-
tów rzeczywisto ci i  oceni  to do wiadczenie w  perspektywie 
dalszego poszukiwania prawdy. Refleksja staje si  wi c proce-
sem kszta tuj cym wiadomo  tego, który jest wychowywany, 
jego codzienne postawy, warto ci, przekonania, sposoby my le-
nia. wiadomie i w  wolno ci przeprowadzona refleksja sprawia, 

e  osoba pragnie i  dalej, nie zatrzymuj c si  tylko na sferze 
poznawczej. Dobrze przeprowadzona refleksja prowadzi do 
dzia ania, gdzie rol  pedagoga jest stworzenie takich okolicz-
no ci, które wyzwol  i  pobudz  wol  wychowanka do wyboru 
najlepszej drogi dzia ania w  oparciu o  to, czego do wiadczy . 
W  efekcie celem dzia a  pedagoga jest pomoc w  dostrzeganiu 
przez m odego ch opca lub dziewczyn  ich post pu i  rozwoju, 
w  ten sposób dokonuj c ewaluacji przebytej drogi 9.

7 Por. K. Ablewicz, Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa bada  w  pe-
dagogice, Wydawnictwo UJ, Kraków 1994, s.  39.

8 Por. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i  Profesjo-
nalne, Warszawa 2008, s.  30.

9 Por. Pedagogia ignacja ska – – podej cie praktyczne, dz. cyt., s.  27-28.
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 Pod poj ciem pedagoga w  dalszej cz ci refleksji b dziemy ro-
zumieli osob , która towarzyszy m odym ludziom na ich drodze 
rozwoju, kieruj c si  wewn trznym prawem mi o ci. B dzie to za-
równo pedagog w  dos ownym znaczeniu, wychowawca formal-
ny (nauczyciel w  szkole czy zawodowy wychowawca w  placówce 
opieku czo-wychowawczej), jak i  wychowawca nieformalny (ro-
dzic czy animator jakiej  grupy). B dzie to zawsze osoba, która 
postrzega cz owieka w  relacji do Boga, w  relacji do samego sie-
bie, w  relacji do innych. Owo bycie w  relacji do innych b dzie si  
wyra a o mi dzy innymi byciem w  relacji z  pedagogiem-wycho-
wawc . Jest to specyficzna relacja, w  której osoba bardziej dojrza a 
jest w  relacji z  osob  mniej dojrza . Przy czym niedojrza o ci nie 
nale y tutaj rozumie  jako zaprzeczenia dojrza o ci, ale bardziej 
jako bieguny dynamicznego procesu. Dojrza o  bowiem nie jest 
rzeczywisto ci  statyczn , raz osi gni ta trwa na zawsze. Dojrza-
o  jest rzeczywisto ci  dynamiczn , która w  zasadzie jest stale 

osi gana, nieustannie doskonalona 10.

Zarys poj cia lider
 S owo „lider” zdaje si  robi  zawrotn  karier , mamy liderów 
politycznych, liderów ycia spo ecznego, liderów lokalnych. Jest 
te  lider nieformalny jakiej  grupy spo ecznej lub klasy szkolnej, 
lider w  miejscu pracy czy lider stowarzyszenia. Pewnie jeszcze 
d ugo mo na by wymienia  i  z  pewno ci  wielu liderów wokó  
siebie spotykamy. Poj cie to przyj o si  w  naszym j zyku i  zo-
sta o oswojone, z  ca  ró norodno ci  jego rozumienia. W  za-
sadzie trudno nie mie  w  swoim otoczeniu jakiej  formy lide-
rowania lub trudno tym liderem nie by  czy to w  rodzinie, czy 
w  miejscu pracy, czy w  gronie znajomych i  przyjació . Pr dzej 
czy pó niej wi kszo  ludzi staje wobec konieczno ci prowa-
dzenia grupy lub prowadzenia ludzi. Ludzie zostaj  rodzicami, 
co jest „funkcj  lidera” wobec dzieci. Równie  nauczyciel, pe-
dagog czy wychowawca jest liderem wobec wychowanków czy 

10 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, s.  478.



256 E  D

podopiecznych 11. Cz sto bycie liderem przynosi rozczarowanie 
g ównie z  tego powodu, e  tylko nieliczni z  liderów otrzymu-
j  jakiekolwiek szkolenie na temat tego, jak liderem by . Trzeba 
jednak pami ta , e  ka da osoba, która staje si  liderem, musi si  
na samym pocz tku zmierzy  z  problemem w adzy i  autorytetu.
 S owo lider pochodzi od angielskiego lead, które oznacza 
prowadzi , przewodzi , kierowa , dowodzi 12. W  pedagogice 
poj cie lider u ywane jest w  odniesieniu do osoby, która cieszy 
si  autorytetem pozwalaj cym jej wp ywa  na grup . Charak-
terystyczne dla lidera jest to, e  cz onkowie grupy lub spo ecz-
no ci, której przewodzi, chc  go na ladowa . Potocznie kojarzy 
si  z  byciem na czele, byciem przewodnikiem. W  wychowaniu 
zarówno lider, jak i  pedagog to osoby, które wi ksze znaczenie 
maj  na wcze niejszych etapach rozwojowych, wraz z  wiekiem 
ich rola i  znaczenie winno zmniejsza  si , by ostateczne zanikn  
na rzecz samodzielno ci jednostek. 
 Poj cie lider kojarzy si  z  cz owiekiem kieruj cym grup  lu-
dzi, odwa nie wytyczaj cym cele osobom, którymi kieruje, roz-
taczaj cym przed lud mi plany na przysz o  i  wyprzedzaj cym 
zamys y ludzi, którym przewodzi. Lider wyznacza dok d grupa 
zmierza, wskazuje w a ciwy kierunek, przekonuje wszystkich, e 
potrzebuj  i  w  tym kierunku, mobilizuje cz onków grupy przez 
nieuniknione przeszkody, które oddzielaj  j  od ziemi obiecanej.
 Spotka  mo na ró ne style liderowania. Mo e to by  styl naka-
zowy, manipulacyjny, wspieraj cy, delegowania zada . Poszcze-
gólne style ró ni  si  relacjami mi dzy liderem a  grup . Innym 
przyk adem klasyfikacji stylów liderowania jest podzia  na styl au-
torytatywny, demokratyczny, laissez-faire 13. Bardziej szczegó ow  
klasyfikacj  stylów liderowania i  zarz dzania proponuje Ryszard 
Stocki. Wymienia on siedem najbardziej typowych jego zdaniem 
stylów liderowania. Wylicza styl antyprzywódczy (w sytuacji 
ca ko witego braku przywództwa), dyrektywny, informacyjny, 

11 Por. T.  Gordon, Wychowanie bez pora ek szefów, liderów, przywódców, Instytut 
Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, s.  10.

12 W.  Misiak, Lider, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t.  2: G- , Wy-
dawnictwo Akademickie ak, Warszawa 2003, s.  1073.

13 Por. T.  Kotlewski, Dynamika wspólnoty i  rola lidera, Wydawnictwo M, Wy-
dawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Kraków-Sandomierz 1997, s.  78.
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inwentyczny (grupowe rozwi zywanie problemu), wspieraj -
cy, deleguj cy (lider na prawach cz onka zespo u), delegowanie 
odwrotne (grupa kieruje dzia aniami lidera) 14. Ka dy podzia  
wprowadza zwykle ograniczenia i  potrzeb  przyporz dkowania, 
a  w  relacjach mi dzyludzkich najbardziej po yteczna jest zasa-
da „z otego rodka”, któr  nie jest atwo stosowa . Niew tpliwie 
zarówno zupe ny brak kontroli ze strony lidera, jak i  nadmierny 
nadzór przynosz  negatywne skutki 15. Oczywi cie mo emy te  
spotka  neurotyczne style liderowania, które przynosz  szkod  
„liderom” i  ludziom, którym przewodz . Liderzy reprezentuj cy 
takie style zwykle s  pozbawieni jasnej wizji swojej roli i  zada  
grupy. Styl neurotyczny to swoiste za lepienie. 
 Wspó cze nie umiej tno ci przywódcze maj  coraz wi ksze 
znaczenie we wszelkiego rodzaju instytucjach czy organizacjach. 
Dzi  nie jest ju  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. Wed ug Eales-White do-
bry lider wie, e  lud mi nie mo na zarz dza , lecz ludzi trzeba 
prowadzi . W  takim rozumieniu bycie liderem staje si  bliskie 
pedagogice i  wychowaniu. Do po danych cech lidera zalicza-
my indywidualno , inicjatyw , inspiracj , zaanga owanie, im-
prowizacj , umiej tno ci realizacyjne, umiej tno ci komunika-
cyjne, obiektywizm, jasno  celów, elastyczno , kreatywno , 
do pewnego stopnia spontaniczno 16. Charakteryzuje te  lidera 
specyficzny sposób zachowania i  post powania bez wzgl du 
na miejsce, jakie w  yciu zajmuje. Dobry lider wierzy, e  mo e 
w  pozytywny sposób kszta towa  swoje ycie i  karier  zawodo-
w . Dobry lider prowadzi innych ludzi i  wspó pracuje z  nimi, 
a  nie kontroluje. Lider namawia innych, by dali co  z  siebie, za-
miast im to nakazywa . Dobrzy liderzy potrafi  sprawi , e  inni 
ludzie pod aj  za nimi z  szacunku i  dzi ki w asnemu zaanga-
owaniu, a  nie z  powodu strachu czy uleg o ci 17.

14 Por. R. Stocki, Zarz dzanie dobrami, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, 
s.  256-258.

15 Por. W.  Misiak, Lider, dz. cyt., s.  1074.
16 Por. tam e, s.  1075.
17 M. Sanborn, I  ty mo esz by  liderem, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 

2008, s.  15.

Pedagogika...17 
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 Istotnym elementem pracy lidera jest jego obecno , co bar-
dzo zbli a go do pracy pedagoga. Nic nie zast pi oddzia ywania 
face to face i  bezpo redniej wymiany my li, spostrze e  i  refleksji. 
I  drugim istotnym elementem funkcjonowania lidera, co zbli a 
go do poj cia pedagoga, jest umiej tno  rozpoznawania i  wydo-
bywania z  ludzi ich mocnych stron, czy jak mówi Faber i  Mazlish 
poszukiwanie „grudek z ota”, gdy  w  ka dym cz owieku mo -
na znale  co  dobrego 18. Spotka  mo na stanowiska, wed ug 
których liderem trzeba si  urodzi , a  umiej tno  prowadzenia 
ludzi jest swoist  sztuk , któr  nie ka dy mo e posi . Jednak 
bez wzgl du na stanowisko, aby by  dobrym liderem, mo na 
i  trzeba si  pewnych rzeczy nauczy 19.

Lider w pedagogice ignacja skiej
 W swoich pismach w. Ignacy Loyola pozostawi  liczne uwagi 
i  sugestie dla dobrego rz dzenia i  kierowania lud mi, czyli dla li-
derowania. Wed ug Ignacego prowadzi  ludzi, kierowa  lud mi 
to organizowa  dynamicznie wzajemne relacje mi dzyludzkie, 
aby okre lona grupa ludzi osi gn a wspólny cel. Specyfika lide-
rowania w  charyzmacie ignacja skim polega przede wszystkim 
na tym, e  maj  to by  „rz dy duchowe”, czyli kierowanie lud -
mi na zasadach wiary i  uleg o ci Duchowi wi temu 20. Zak ada 
si , e  wszystko, co odnosi si  do ignacja skiego charyzmatu, 
o ywia i  inspiruje ten sam duch, st d te  pisz c o  pedagogu-
-liderze, nale y pozna  istot  ignacja skiego liderowania.
 Trzeba te  pami ta , e  w. Ignacy by  urodzonym przywód-
c  i  liderem. Jako lider by  wiadomy, e  mo e Bogu pomaga  
i  e  nie b dzie przeszkadza  tylko wtedy, je eli nieustannie b -
dzie mia  w  pami ci, jak  pe ni funkcj  i  sk d pochodzi jej ród o 

18 Por. J. Sakowska, Szko a dla rodziców i  wychowawców, Wydawnictwo 
CMPPP MEN, Warszawa 1999, s.  82-86.

19 Por. T.  Kotlewski, M. Mierzwa-Chudzik, Rola i  cechy lidera. Style liderowa-
nia, w: Chrze cijanin liderem, red. R.  Friedrich, Wydawnictwo R.A.F.-SCRIBA, 
Racibórz 1994, s.  95 (95-108).

20 Por. K. Dyrek, Rz dy duchowe – – wizja w. Ignacego Loyoli, „ ycie Duchowe” 
13 (2006) 47, s.  85.
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i  moc. W  swoim yciu umiej tnie i  owocnie wykorzysta  dary 
i  talenty do kierowania lud mi. Dla niego idea em by o czenie 
elementów nadprzyrodzonych i  ludzkich, duchowych i  wie-
ckich dla wi kszego dobra ludzi i  wi kszej chwa y Bo ej. Na 
pierwszym miejscu stawia  Ignacy ask  Bo , ufno  pok adan  
w  Bogu, cnot  i  dopiero w  dalszej kolejno ci równie wa ny i  po-
trzebny ludzki wysi ek, zdolno ci cz owieka, wiedz , pieni dze 
i  inne ludzkie cechy i  talenty 21. w. Ignacy Loyola by  te  wia-
domy tego, e  nie ka dy si  nadaje do rz dzenia i  kierowania 
lud mi, dlatego tak wa ny by  dla niego dobór w a ciwych osób 
do funkcji czy roli lidera. Ukazuj c w  Konstytucjach rol  prze-
o onego czy lidera, zwraca on przede wszystkim uwag  na 

dwie istotne cechy: mi o  do ludzi i  tych, którym przewodzi, 
oraz roztropno . Wychodzi on z  za o enia, e  nie mo e dobrze 
kierowa  lud mi ten, kto ich nie kocha lub nie troszczy si  o  ich 
dobro. Roztropno , potocznie zwana trze wym my leniem, po-
zwala podejmowa  m dre i  dobre decyzje oraz kierowa  lud mi 
i  zadaniami w  sposób odpowiedzialny 22. Ignacy w  swoich pis-
mach o  roli lidera mówi  i  pisa  g ównie w  odniesieniu do prze-
o onych zakonnych. Wiadomo jednak, e  wiele kwestii i  spraw, 

które w  pierwotnej wersji odnosi y si  tylko do ycia zakonnego 
i  wicze  duchownych, znalaz y odzwierciedlenie i  zastosowanie 
w  pedagogii ignacja skiej. Roztropno , która charakteryzuje 
ignacja skiego lidera, to przede wszystkim branie pod uwag  
szczegó ów dotycz cych osoby, czasu i  miejsca, odporno ci fi-
zycznej, temperamentu, zwyczajów, wieku, zdolno ci i  upo-
doba , uwarunkowa  kulturowych, otrzymywanych od Boga 
darów, pozycji spo ecznej, odporno ci, zdolno ci do znoszenia 
napomnie , spodziewanego dobra wspólnego, wi kszej s u by 
Bo ej i  dobra powszechnego 23.
 Zasady liderowania wed ug w. Ignacego Loyoli to prze-
de wszystkim unikanie dawania polece , je eli jest to tylko 
mo liwe. Do podzia u obowi zków i  zada  winno s u y  we-
wn trzne prawo mi o ci i  zasada ocalenia wypowiedzi drugiego 

21 Por. tam e, s.  86.
22 Por. Konstytucje 725 i  por. K. Dyrek, Rz dy duchowe – – wizja w. Ignacego 

Loyoli, dz. cyt., s.  87-88.
23 Por. G. Pittau SJ, Rz dy duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, s.  58.
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cz owieka 24. Lider ma wyznacza  kierunki i  prowadzi  do celu, 
w  zwi zku z  tym nie powinien zajmowa  si  zbytnimi szcze-
gó ami. Lider w  ignacja skim charyzmacie powinien liczy  si  
ze stanem i  dyspozycjami tych, których prowadzi. Ten, kto pro-
wadzi innych, musi te  pami ta , e  nie powinien i  nie musi 
wszystkiego robi  sam i o  wszystkim sam decydowa , w  zwi z-
ku z  tym winien te  potrafi  zasi gn  rady 25. Podkre li  nale y, 
e  wed ug dynamiki ignacja skiej wszelkie przywództwo, lide-

rowanie rozpoczyna si  od umiej tno ci zarz dzania sob . Lider 
powinien by  wiadomy swojego wewn trznego wiata i  szuka  
nieustannie integracji swoich wewn trznych przekona  z  ota-
czaj c  go rzeczywisto ci , jego wiatem wewn trznym 26.
 Charakterystyczn  cech  lidera w uj ciu pedagogiki igna-
cja skiej, któr  w. Ignacy bardzo wyra nie podkre la  w  pozo-
stawionych po sobie pismach i  dokumentach, jest mi o  rozu-
miana w  sposób bardzo szeroki. Pod poj ciem mi o  rozumia  
Ignacy wewn trzne prawo mi o ci, ale równie  dobro , s u b , 
pomoc 27. Taka postawa Ignacego wyp ywa z  pragnienia rz dze-
nia wed ug woli Bo ej, gdzie cz owiek zawsze stoi przed struk-
turami. S ucha  on ka dego dnia Boga, który swoj  wol  objawia 
poprzez wydarzenia i w  nich Ignacy odczytywa  odpowiedzi 
Boga na pytania cz owieka. Pytaniem i  odpowiedzi  zarazem 
dla Ignacego by o zawsze „jak Bóg chce” stawiane i  odnajdywa-
ne na modlitwie.
 Ignacy Loyola nie by  liderem, który staje na czele lub 
oddzia uje na ludzi na zasadzie blasku gwiazdy. By  liderem, 
który uwzgl dnia  rol  wspólnoty i  grupy, z  któr  wspó pra-
cowa 28.  G  bokie zjednoczenie z  Chrystusem w  Jego apo-

24 Chodzi tutaj o  praesupponendum, ignacja sk  zasad  yczliwo ci i  zro-
zumienia, nazywan  te  regu  porozumienia i  dialogu, któr  Ignacy Loyola 
zamie ci  w  22 numerze ksi eczki wicze  duchownych. 

25 Por. J. Lewis, Rz dy duchowe wed ug w. 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 zak ada Towarzystwo Jezusowe, Oficyna Prze-
gl du Powszechnego, Warszawa 1994, s.  371.

28 A. Grefkowicz, Lider w  biblii i w  historii wieków Ko cio a, w: Chrze cijanin 
liderem, dz. cyt., s.  23 (9-23).
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stolstwie,  do wiadczeniu m ki i  chwa y zmartwychwstania cha-
rakteryzowa o sposób liderowania Ignacego. Dla niego relacja 
z  Bogiem na wzór Chrystusa by a najwa niejsza, a w  zwi zku 
z  tym i  poszukiwanie woli Bo ej. Znajdowanie autentycznej woli 
Bo ej by o 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. Mia  ten „ma y 
Hiszpan o  weso ych oczach” (jak nazywa si  czasem Ignacego 
Loyol ) dar przyci gania ludzi do siebie, ludzie si  do niego 
garn li 29. 
 Zainspirowany ignacja skim stylem liderowania Chris Low-
ney wskazuje na cztery filary, które charakteryzuj  ignacja skie 
liderowanie i  jednocze nie nadaj  specyfik  temu liderowaniu. 
Skuteczne liderowanie charakteryzuje si  samo wiadomo ci , 
pomys owo ci , mi o ci  i  heroizmem. S  to zatem liderzy, któ-
rzy rozumiej  swoje silne i  s abe strony oraz znaj  swoj  war-
to , z  przekonaniem i  pewno ci  siebie anga uj  si  w  przemia-
n  wiata, a  tak e anga uj  innych w  postawie mi o ci, dodaj  
energii sobie i  innym przez heroiczne ambicje 30.

Pedagog liderem
 Odwo uj c si  to przytoczonych znacze  poj cia pedagog 
(pais „dziecko”, agogos „prowadz cy” – – prowadz cy dziecko) i  li-
der (od angielskiego lead, które oznacza „prowadzi ’, „przewo-
dzi ”, „kierowa ”, „dowodzi ”) 31 mo na powiedzie  najpro ciej, 

e  pedagog jest liderem. Podkre li  jednak nale y, e  jest swo-
istym liderem, innym ni  wskazywa oby potoczne rozumienie 
tego poj cia. Pedagog nie mo e by  tylko liderem, zak adaj c 
u  tych, którym przewodzi, dojrza o  i  mo liwo  podejmowa-
nia w  pe ni odpowiedzialno ci za swoje czyny. Trzeba pami ta , 

e  pedagog, wychowawca musi z  natury rzeczy odpowiada  

29 Por. Opowie  pielgrzyma 50.
30 Por. Ch. Lowney, Heroic Leadreship, Loyola Press, Chicago 2003, s.  9.
31 Por. W. Misiak, Lider, dz. cyt., s. 1073.
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na  potrzeby rozwojowe wychowanka i  tzw. sta e potrzeby ju  
nabyte 32. Odpowiadaj c na potrzeby rozwojowe, pedagog-lider 
postrzega m odego cz owieka dynamicznie, jak o  tym wspo-
mnieli my. Dla Ignacego Loyoli cz owiek to kto , kto podlega 
rozwojowi, kto  kto nieustannie staje si  osob 33. W  takim rozu-
mieniu osoby pedagog-lider wytycza indywidualn  drog , któr  
ma przeby  z  tymi, którymi kieruje. To zak ada relacj  osobow  
opart  na zaufaniu i  s uchaniu, pod aniu za indywidualn  dro-
g  cz owieka, tak by szed  on w  kierunku doskona o ci i  dojrza-
o ci. Towarzyszy temu wiara w  mo liwo  wzrostu i  post pu 

osoby. Zak ada to dynamiczno  patrzenia na osob , a  lider-pe-
dagog staje si  towarzyszem drogi rozwoju, staje si  wiadkiem, 
który prowadzi przyk adem i  yciem i  pozwala m odemu cz o-
wiekowi stawa  si  cz owiekiem tu i  teraz 34.
 Dla dobrego i  odpowiedzialnego podejmowania swojej pracy 
wa ne jest nieustanne od wie anie swoich motywacji i  swojej in-
spiracji do pracy i  dzia ania. Raz zdobyta energia i  inspiracja nie 
starczy „na zawsze”. Uzupe niaj c swoje motywacje, pedagog-
-lider powinien wspó pracowa  z  lud mi pozytywnie nastawio-
nymi i w  ten sposób nabiera  dystansu do pesymistów. Dalej po-
winien korzysta  z  cechy roztropno ci, rozwa aj c pomys y, które 
chcia by podejmowa  w  swojej pracy. Warto te , aby pedagog-
-lider uzupe nia  swoj  wiedz  i  doskonali  umiej tno ci w  duchu 
ignacja skiego magis 35, aby lepiej i  bardziej rozwija  swoje talenty 
i  charyzmaty. Nie jest on bowiem w a cicielem swoich talentów, 
charyzmatów i  umiej tno ci, lecz tylko ich administratorem, wi c 
powinien si  o  nie zatroszczy  i  dobrze je wykorzysta .
 Pedagog-lider powinien równie  pami ta  o  nieustannym 
odnawianiu swoich motywacji, energii yciowej 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 espi-
ritualidad ignaciana, t.  2, red. J.G. de Castro, Editorial Sal Terre, Madryt 2007, 
s.  1662-1666.

34 Por. G. Pittau SJ, Rz dy duchowe, dz. cyt., s.  17.
35 Magis to ignacja ska zasada d enia do doskona o ci, zasada maksy-

malizmu, ci g ego post pu, ci g ego d enia do tego, co lepsze, owocniejsze 
i  doskonalsze.
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dzia ania. W  literaturze mo emy spotka  cztery elementy, o  które 
warto, aby troszczy  si  odpowiedzialny ignacja ski pedagog-li-
der. Przede wszystkim b dzie to osoba, która dba o  swój rozwój 
duchowy, pami ta o  formacji duchowej. Nast pnie wspó pracuje 
z  lud mi pozytywnie nastawionymi do ycia i  stara si  przeby-
wa  w ród ludzi, którzy go inspiruj  i pobudzaj  do my lenia. 
Twórczy lider nie waha si  te  korzysta  z  my li wielkich ludzi, 
czyta  dobr  literatur , bra  udzia  w  warsztatach czy szkole-
niach „zawodowych” 36.
 Odnosz c si  do aspektu funkcjonowania pedagoga, jakim 
jest liderowanie, i  maj c w  pami ci cztery cechy ignacja skiego 
sposobu liderowania, jakie wyró nia Chris Lowney, b dziemy wi-
dzieli pedagoga-lidera jako cz owieka, który wie czego chce i  po-
trafi innych inspirowa  do dzia ania. Jest to cz owiek, który jest 
wiadomy siebie, swoich mocnych i  s abych stron i  jednocze nie 

pami ta, e  praca nad sob  nigdy nie jest procesem sko czonym 
i  trwa przez ca e ycie, nieustannie poszukuj c magis. Taka osoba 
ma wiadomo , e  dojrza o  i  jej pog bianie jest wa niejsze ni  
umiej tno ci, które mo na naby . Pomoc  w  osi ganiu dojrza o-
ci i  porz dkowaniu swojego wewn trznego wiata w  pedago-

gice igna cja skiej s  wiczenia duchowne w. Ignacego. Dojrza y 
cz owiek potrafi odnajdywa  swoje miejsce w  zmieniaj cym si  
wiecie i  swoj  pasj . wiadomo  swoich ogranicze  i  mo liwo-
ci i  jednocze nie otwarto  na innych i  na znaki czasu pozwala 
y  z  jedn  nog  podniesion  i  gotow  do wyruszenia w  drog , 

jak zaleca  w. Ignacy. Gotowo  i  otwarto  na rzeczywisto  co-
dzienno ci pozwala j  postrzega  bardziej z  mi o ci  ni  l kiem 
i  w  zwi zku z  tym odwa nie i  heroicznie wywo ywa  wielkie 
pragnienia w  duchu magis 37.
 Pedagog-lider wed ug pedagogiki ignacja skiej to prze-
de wszystkim cz owiek, który potrafi kierowa  samym sob , 
 potrafi zorganizowa  swoje ycie oraz zatroszczy  si  we w a -
ciwym porz dku rzeczy o  swoich najbli szych. Kto nie potrafi 
zarz dza  swoim yciem, nie b dzie potrafi  pokierowa  innymi 

36 Por. A.L. McGinnis, Sztuka motywacji, Oficyna Wydawnicza Vacatio, War-
szawa 1998, s.  138-139.

37 Por. Ch. Lowney, Heroic Leadreship, dz. cyt., s.  27-35.
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lud mi, zw aszcza takimi, dla których winien by  przyk adem. 
Pedagog-lider ma jasno wyznaczony cel dla swojego ycia oraz 
konkretnie okre lone najwa niejsze warto ci. Prowadzi innych 
przez osobisty przyk ad i  wiadectwo. Wspiera i  ufa tym, których 
prowadzi i  rozwija ich b yskotliwo  i  najlepsze talenty. Lidero-
wanie jest osobistym wyborem i  nie nale y podejmowa  si  lide-
rowania, je eli si  nie jest gotowym na przygod . Pedagog-lider 
w  pedagogice ignacja skiej zwraca uwag  przede wszystkim 
na to, kim jest cz owiek, a  nie czym si  zajmuje. Jest to mo liwe 
poprzez staranie si  o  poznanie osoby czy osób, które prowadzi. 
Uczy si  tego od Ignacego Loyoli, który du  wag  przyk ada  do 
rozmowy indywidualnej w  swoim sposobie kierowania lud mi. 
Znaj c kogo , atwiej powierza  mu obowi zki i  delegowa  zada-
nia do wykonania, dostosowuj c je do mo liwo ci tego, którego 
prowadzi. Nie mo na mówi  o  skutecznym kierowaniu lud mi 
bez ich dobrej znajomo ci. Idea ta przetrwa a w  pedagogice igna-
cja skiej jako idea cura personalis – – indywidualnej troski o  osob .
 Ignacja ski pedagog-lider cechuje si  stylem liderowania, 
które mo emy nazwa  s u ebnym liderowaniem. Odpowiedzial-
no , której podejmuje si  pedagog, jest odpowiedzialno ci  
poprzez s u b . Pytanie, jakie sobie stawia to nie „co ja chc ?”, 
ale „co jest potrzebne do zrobienia?” To s u ebne liderowanie 
charakteryzuje si  bardziej dawaniem ni  braniem. Taki lider nie 
b dzie stawa  na pozycji utytu owanego przywódcy, lecz b dzie 
sta  raczej z  boku i  b dzie bardziej s ucha  ludzi. Istotne w  s u-

ebnym liderowaniu jest to, e  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  d u ej, ni  
to jest potrzebne. Tak zachowywa  si  Ignacy Loyola, kiedy po-
dejmowa  si  jakiego  zaanga owania czy aktywno ci apostol-
skiej, zostawa  do chwili kiedy uznawa , e  jego obecno  jest 
potrzebna. Pedagogiczne liderowanie w  pedagogice ignacja -
skiej jest liderowaniem, które wspiera i  s u y, a  nie liderowa-
niem, które wydaje polecenia i  kontroluje 38. 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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 ignacja skiego liderowania idea Pedro Arrupe, znana jako „by  
dla innych”.
 To, co pozosta o charakterystyczne jako ignacja skie lidero-
wanie, to przede wszystkim o ywianie i  animowanie ignacja -
skiej wizji rzeczywisto ci. Jest to rzeczywisto  zakorzeniona 
w  wiczeniach duchownych i  realizowana poprzez znajomo  
ignacja skiego charyzmatu, co przek ada si  na praktyk  ycia 
codziennego, tego, o  czym jest si  przekonanym. Indywidualna 
troska o  osob  (cura personalis) jako kolejna cecha ignacja skie-
go liderowania w  wychowaniu przejawia si  przede wszystkim 
w  tym, e  w  towarzyszeniu ludziom lider bierze pod uwag  ca-
ego cz owieka, ludzki umys , serce i  dusz . Wydobywa z  ludzi 

to, co najlepsze, podkre laj c wyj tkowo  ka dej osoby. Przeja-
wia si  to w  budowaniu autentycznych relacji, których istotnym 
elementem jest towarzyszenie w  rozwoju tych, którym lideruje 
i  których poprzez to liderowanie wychowuje 39.
 Ignacja skie liderowanie jest liderowaniem chrze cija skim, 
które uwidacznia si  przede wszystkim w  realizacji, na wzór 
Chrystusa, powo ania do bycia cz owiekiem dla innych. Taki li-
der w  swoim yciu osobistym i  zawodowym jest wierny Ewange-
lii. W a nie w  duchu Ewangelii stara si  budowa  ducha wspól-
noty w ród ludzi, którym s u y swoim liderowaniem i  troszczy 
si  o  owocn  wspó prac . Jest to mo liwe wtedy, kiedy potrafi 
dzieli  odpowiedzialno  na wspóln  prac  i  okazywa  zaufanie 
tym, którzy si  tego podejmuj . Do realizacji tego potrzebne s  
dobre umiej tno ci i  kompetencje w  komunikacji interpersonal-
nej. Nieustannie staj c si  liderem poprzez s u ebne przywódz-
two ignacja skiego pedagoga charakteryzowa  b dzie postawa 
rozeznawania sposobu post powania. Decyzje, które podejmuje 
sam lub z  innymi, s  podejmowane w  duchu modlitwy i  roze-
znawania, co pozwala na zachowanie równowagi mi dzy idea-
lizmem a  realizmem. Przy podejmowaniu ostatecznych decyzji 
stosuje zasad  ignacja skiej oboj tno ci. Towarzysz c innym 
w  rozwoju, sam nie przestaje szuka  mo liwo ci do uczenia si  
i  wzrastania jako lider 40.

39 Por. „JSEA MAGIShine Magazine” 3 (2003) 1, s.  23.
40 Por. tam e, s.  23.
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Zamiast zako czenia, czyli w  duchu magis
 Wspó cze nie m odzie  potrzebuje ludzi, do których mog a-
by si  garn  i  którzy poka  jej kierunek w  yciu. Pedagog-lider 
potrafi przyci ga  oraz poci ga  za sob  ludzi. Wierzy w  powo-
dzenie spraw i  wierzy w  ludzi. Jest w ród ludzi i  dla ludzi, po-
maga im, prze ywa razem z  nimi.
 Liderem jest si  ca y czas. Liderowanie to nie czynno  czy 
dzia anie, to sposób ycia. Stawanie si  liderem nigdy nie jest 
dokonane, stawanie si  liderem jest procesem ci g ym w  duchu 
igna cja skiego magis 41. Dar i  talent do bycia pedagogiem-lide-
rem wyp ywa z  wn trza cz owieka, bo wtedy yje tym, co robi 
na co dzie . Trzeba te  pami ta , e  nie spada to na niego nie-
oczekiwanie, ale pojawia si  stopniowo dzi ki nieustannej trosce 
o  rozwój talentu czy realizacj  powo ania 42. Nale y te  powie-
dzie , e  pedagogiem i  liderem cz owiek si  staje w  kontakcie 
z  drugim cz owiekiem. Dobry lider potrafi z  ludzi wydoby  to, 
co w  nich najlepsze. Liderem mo e by  ka dy, ale tylko praw-
dziwy pedagog-lider potrafi potencja  liderowania wyzwoli  
u  innych i  formowa  m odych ludzi na liderów pe ni cych s u -
b  na wzór osoby Jezusa Chrystusa, m czyzn i  kobiety kom-
petentnych, wiadomych i  zaanga owanych ca ym sercem, lu-
dzi dla innych, co zak ada pedagogika ignacja ska. Prowadz c 
innych ludzi na wzór osoby Chrystusa, pedagog-lider sam, na 
wzór Chrystusa, staje si  cz owiekiem dla innych. Jego pierwsz  
zasad  jest mi o  roztropna, czyli mi o  opieraj ca si  na roz-
s dku i  poszukiwaniu zawsze wi kszego dobra, które dokonuje 
si  w  postawie „kocha  i  s u y  we wszystkim”. Jest to mo liwe 
dzi ki nieustannemu wpatrywaniu si  i  fascynowaniu osob  Je-
zusa Chrystusa, który nie przyszed  po to, aby Mu s u ono, lecz 
aby s u y . Wpatruj c si  w  Chrystusa, pedagog-lider b dzie 
wiedzia , e  poprowadzi ludzi ku ich celowi drog  efektywnej 

41 Por. Ch. Lowney, Heroic Leadreship, dz. cyt., s.  15.
42 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 s u y 43.
 Pedagog w  pedagogice ignacja skiej jest liderem, który s u y 
powierzonym sobie ludziom i  stwarza im warunki do wzrostu 
i  rozwoju, towarzysz c w  s u ebnym liderowaniu. Wychowu-
je i  prowadzi ludzi w  oparciu o  ignacja ski charyzmat, którym 
sam yje i  przekazuje ignacja sk  wizj  wiata innym. Prak-
tycznym sposobem realizacji tego charyzmatu jest pedagogika 
ignacja ska w  swoim modelu: kontekst, do wiadczenie, reflek-
sja, dzia anie, ewaluacja. B dzie to dynamiczna s u ba drugiemu 
cz owiekowi na wzór Chrystusa-cz owieka dla innych, który jest 
przewodnikiem w  drodze ku ostatecznemu celowi.

43 Por. W.  mudzi ski SJ, Jak edukowa  po katolicku do sprawowania w adzy?, 
„By  dla innych” 13 (2009) 36, s.  59.
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PEDAGOGIA IGNACJA SKA 

W PROCESIE RESOCJALIZACJI

 Cz owiek jest istot , która nieustannie si  staje. Ró nie pojmo-
wany idea  cz owiecze stwa jest celem, który ci gle stoi przed 
lud mi. D enie do tego celu dokonuje si  na drodze wszech-
stronnego rozwoju osobowo ci „wychowywanej” do spe niania 
si  w  yciu na poziomie indywidualnym i  spo ecznym. Wycho-
wanie, przy wydatnej pomocy autorytetów i  wychowawców, 
pozwala jednostce naby  takie cechy osobowo ci, które uzdolni  
j  do samodzielnego i  odpowiedzialnego spo ecznie ycia. To, 
jakie cechy do takich si  zaliczaj , zale y z  jednej strony od natu-
ry cz owieka, za  z  drugiej od kultury, w  której yje. Im bogatsza 
i bardziej  bardziej skomplikowana jest jaka  kultura, tym bardziej wielo-
stronne s  wymagania w  stosunku do ludzi w  niej yj cych 1.
 Obecnie yjemy w  epoce pluralizmu kulturowego, co ozna-
cza wielo  idea ów i  warto ci oraz walk  toczon  przez zwo-
lenników przeciwstawnych przekona  o  wp yw na ca  rze-
czywisto  wychowawcz . Wychowanie w  spo ecze stwie 
zró nicowanym, chwiejnym, pe nym napi  jest trudne i  wy-
maga wielkiego zaanga owania ze strony doros ych. Mamy bo-
wiem do czynienia z  wieloma mo liwo ciami wyboru i  z  ma  

1 Por. W.  Brezinka, Wychowywa  dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007, 
s.  27-28.
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pewno ci   orientacji, z  ma  kontrol  ze strony innych i  du  
odpowiedzialno ci  osobist , z  wieloma szansami yciowymi 
i  zarazem z  wieloma niebezpiecze stwami dla w a ciwego funk-
cjonowania psychicznego i  fizycznego 2. Brak wyra nych i  jed-
noznacznych wzorców wychowania sprawia, e  rodzice coraz 
cz ciej przejawiaj  oznaki bezradno ci, traktuj  wychowanie 
dzieci jako ci ar i  ch tnie z  niego rezygnuj . Du  rol  odgry-
waj  równie  zmiany zachodz ce w  strukturze rodziny oraz 
permisywne podej cie do wychowania oparte na fa szywie po-
j tej tolerancji.
 W dobie kryzysu autorytetów i  pluralizmu przekona  i  war-
to ci, ludzie m odzi cz sto zdani s  na samych siebie lub na me-
dia, które promuj  wolno , równo , prawa i  wysuwanie rosz-
cze  zamiast obowi zków i  pos usze stwa. Produktem takiego 
nastawienia spo ecznego jest wyra ny wzrost niedostosowania 
spo ecznego m odzie y wyra aj cy si  specyficznymi przejawami 
demoralizacji ju  od wczesnych lat szkolnych oraz bardziej spek-
takularnymi zachowaniami, do których nale y zaliczy  g ównie 
przest pczo . Do niedawna jeszcze zachowania przest pcze 
m odzie y by y czone prawie wy cznie z  trudno ciami wyni-
kaj cymi z  nieprawid owego funkcjonowania najbli szego rodo-
wiska wychowawczego. Pochodzenie z  ni szych warstw spo ecz-
nych, ubóstwo, alkoholizm i  przest pczo  rodziców naznacza y 
niejako dzieci do obrania drogi przest pczej, które modelowa y 
zachowania doros ych. Dzisiaj demoralizacja i  przest pczo  
w ród m odzie y zatacza znacznie szersze kr gi. Coraz cz stsze 
s  przypadki czynów karalnych dokonywanych przez m odzie  
z  tzw. dobrych domów, czyli nienaznaczon  pi tnem patologii 
i  dysfunkcjonalno ci lub raczej pochodz c  z  rodzin, w  których 
brak jest wyra nych oznak dysfunkcjonalno ci. Najbardziej spek-
takularn  form  zachowania niezgodnego z  prawem jest prze-
st pczo  zabawowa, czyli dokonywanie czynów przest pczych 
dla draki, dla podniesienia poziomu adrenaliny, dla urozmaicenia 
szaro ci ycia czy przezwyci enia nudy. 
 Trzeba w  tym miejscu zaznaczy , e  niedostosowanie spo-
eczne m odzie y jest w  du ej mierze odbiciem zachowa  wiata 

2 Por. tam e, s.  201.
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ludzi doros ych. K. Pospiszyl nazywa m odzie  „najwierniej-
szym zwierciad em epoki” 3, co oznacza, e  mo na w  niej zoba-
czy  obraz ca ego spo ecze stwa, tak e jego doros ej cz ci.
 Niedostosowanie spo eczne i  przest pczo  jako zachowania 
budz ce najwi kszy niepokój spo eczny domagaj  si  zdecydo-
wanej reakcji maj cej na celu „naprawienie” jednostek i  przy-
stosowanie ich do ycia w  spo ecze stwie wed ug przyj tych 
i  uznanych ogólnie zasad i  norm. Przyjmuje si  wi c konieczno  
zabiegów resocjalizacyjnych rozumianych jako dzia alno  pe-
dagogiczna ukierunkowana na reorientacj  postaw, nastawie , 
przekona  i  zachowa  nieprzystosowanych spo ecznie jedno-
stek w  celu umo liwienia im pe nienia ról adekwatnych do ocze-
kiwa  spo ecznych 4. Resocjalizacj  traktuje si  wi c jako specy-
ficzn  form  wychowania osób niedostosowanych spo ecznie, 
dlatego te  cz ciej u ywa si  poj cia wychowanie resocjaliza-
cyjne, które pe niej oddaje specyfik  podejmowanych dzia a .
 Wspó czesne poj cie wychowania resocjalizacyjnego zak ada 
jego dwubiegunowo , co oznacza istnienie dwóch wzajemnie 
si  splataj cych i  powi zanych ze sob  wymiarów. Pierwszy 
zwi zany jest z  realizacj  sposobów i  technik wp ywu wycho-
wawców na wychowanków, bez spe nienia odpowiednich wa-
runków niezb dnych dla istnienia procesów wychowawczych. 
Kryteria wszechstronnego wp ywu wychowawczego spe nia 
dopiero drugi wymiar, którego celem jest stymulowanie rozwo-
ju struktur osobowych wychowanków. M. Konopczy ski wy-
ró nia jako pierwszy wymiar procesu resocjalizacji post powa-
nie resocjalizacyjne, które jest ukierunkowane na wykszta cenie 
i  uruchomienie zmian w  zachowaniach i  postawach spo ecznych 
wychowanków, w  celu umo liwienia im adaptacji w  najbli -
szym kr gu spo ecznym. Drugim wymiarem jest natomiast wy-
chowawcze post powanie resocjalizacyjne, które nastawione jest 
na korekcyjn  zmian  i  modyfikacj  postaw i  zachowa  oraz pa-
rametrów osobowych, nastawie  i  przekona  jednostek, które 
umo liwia im spo eczne funkcjonowanie w  szerszym kontek cie 

3 K. Pospiszyl, Zachowanie m odzie y jako znak czasów, „Kwartalnik Pedago-
giczny” 183 (2000), nr  1. s.  5.

4 Por. M. Konopczy ski, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006, s.  30.
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spo eczno-kulturowym. Oddzia ywania skoncentrowane wokó  
pierwszego wymiaru resocjalizacji stanowi  wi c swoisty proces 
readaptacji, koncentruj cy si  g ównie w  obszarach przystoso-
wawczych jednostki, natomiast dzia ania w  zakresie drugiego 
wymiaru uruchamiaj  proces rozwoju spo ecznego 5.
 Przyj cie takiej definicji wychowania resocjalizacyjnego nie 
daje jednak ostatecznego rozwi zania wszelkich problemów 
niedostosowania spo ecznego i  przest pczo ci tak m odzie y, jak 
i  doros ych. W  praktyce istnieje wiele modeli i  pomys ów reso-
cjalizowania m odzie y i  doros ych 6. Nie ma jednej monolitycz-
nej teorii resocjalizacji, której aplikacja gwarantowa aby sukces 
w  ka dym przypadku. Nie ma jedynej drogi dochodzenia do 
pe nej reintegracji spo ecznej osoby niedostosowanej. Trzeba na-
wet powiedzie , e  wychowanie resocjalizacyjne to zadanie nie-
zwykle trudne, którego efekty nie zawsze s  ewidentne. Dane 
empiryczne wskazuj  raczej na marne skutki oddzia ywa  reso-
cjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych. Prowadzi to 
do uznania, e  ka dy przypadek wymaga indywidualne go po-
dej cia i  nie da si  ci le okre li  okresu wymaganego do pe nej 
„naprawy” osoby. 
 Cz owiek jest tajemnic . Rys ten nale y do jego istoty. Nie 
mo na go zg bi  do ko ca. Cz owiek nie jest w  stanie zg bi  
sam siebie. Humanistyczna koncepcja cz owieka przedstawia go 
jako posta  wielowymiarow , d c  do pe ni ycia w  nieustan-
nym rozwoju. E. Fromm wiatopogl d humanistyczny charakte-
ryzuje w  nast puj cy sposób:

w pierwszej kolejno ci wyró nia si  wiar  we wspólnot  ludzi, 
e  nie ma nic takiego, co jest ludzkie i  nie by oby do stwierdze-

nia u  kogokolwiek; po drugie: jest to wyeksponowanie ludzkiej 
godno ci; po trzecie: jest to podkre lenie, e  cz owiek posiada 
zdolno  do dalszego rozwoju i  doskonalenia; po czwarte: jest to 
zaakcentowanie rozs dku, obiektywizmu i  pokoju 7.

5 Por. tam e, s.  152-153.
6 Ró ne 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 uk ady mi dzy tera-
pi  i  polityk , Kraków 2001, s.  164.
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 St d te  wychowanie resocjalizacyjne musi by  holistyczne, 
integralne, musi odwo ywa  si  do pozytywnych potencja ów 
tkwi cych w  cz owieku. Celem resocjalizacji w  koncepcji hu-
manistycznej jest wi c stworzenie jednostce sprzyjaj cych wa-
runków jej rozwoju psychospo ecznego, tak by rzeczywisto , 
w  której yje nie blokowa a rozwoju jej prawdziwych i  pozy-
tywnych zachowa . Cz owiek jest istot  woln , autonomiczn , 
sam podejmuje decyzje i  dokonuje zmian, przewarto ciowa  
oraz modyfikacji w asnego zachowania. Kryminologia humani-
styczna pos uguje si  poj ciem „homo eligens”, a  wi c przyjmu-
je obraz cz owieka wybieraj cego 8. Uznaje jednak istnienie si , 
zarówno wewn trznych, jak i  zewn trznych, oddzia uj cych na 
zachowanie cz owieka, dlatego te  wprowadza poj cie „mi k-
kiego determinizmu”. Ostatecznie jednak cz owiek pozostaje 
odpowiedzialny za swoje zachowanie i  ponosi konsekwencje 
swoich czynów.
 Przedstawione definicje resocjalizacji, spojrzenie na cz owie-
ka jako istot  wielowymiarow  i  wybieraj c  oraz zwrócenie 
uwagi na znaczenie wspó czesnej kultury ponowoczesnej pro-
wadzi do konieczno ci poszukiwania adekwatnych sposobów 
i  rodków oddzia ywa  wychowawczych wobec ludzi m odych, 
by ich rozwój osobowy dokonywa  si  w  sposób prawid owy. 
Istnieje wi c ogromna potrzeba chronienia dzieci i  m odzie y 
przed zagro eniami wynikaj cymi z  niedostosowania spo ecz-
nego poprzez pozytywne oddzia ywania prewencyjne i  profilak-
tyczne oraz „naprawienia” tych, którzy przejawiaj  ju  ró nego 
rodzaju objawy demoralizacji i  dokonuj  czynów przest pczych 
przez wychowanie resocjalizacyjne, zarówno w  rodowisku ot-
wartym, jak i  w  instytucjach resocjalizacji.
 Niniejsze opracowanie nie jest prezentacj  ca o ciowego sy-
stemu resocjalizacji m odzie y niedostosowanej spo ecznie, 
który stanowi by remedium na wszelkie mo liwe problemy 
i  ograniczenia wychowania ludzi m odych. Jest to raczej próba 
wskazania pewnych istotnych elementów, jak si  wydaje przy-
datnych, w  podej ciu do osób niedostosowanych spo ecznie, 

8 Por. L. Tyszkiewicz, Kryminogeneza w  uj ciu kryminologii humanistycznej, 
Katowice 1997, s.  40-42.

Pedagogika...18 



274 K  B

zaczerpni tych z  pedagogii ignacja skiej. Pedagogia ignacja -
ska jest celowym procesem, ci g ym i  powtarzanym cyklem 
uczenia si  i  wzrostu, prowadz cym do pe nego rozwoju oso-
by, którego g ównymi elementami s  do wiadczenie, refleksja 
i  dzia anie 9. Co prawda ignacja ska pedagogia skierowana jest 
nie tyle do m odych niedostosowanych spo ecznie, co raczej do 
osób, które wykazuj  wszelkie oznaki przystosowania (zastoso-
wanie pedagogii ignacja skiej widoczne jest g ównie w  szkolni-
ctwie, w  relacji nauczyciel-ucze ), jednak mo na w  niej dostrzec 
wskazówki dla wychowania resocjalizacyjnego. Chodzi przede 
wszystkim o  wskazania dotycz ce podej cia wychowawców do 
pracy z  wychowankiem, które okre lamy terminem „towarzy-
szenie”. Zanim wyja ni , na czym owo towarzyszenie polega, 
najpierw wska  formy dzia alno ci pierwszych jezuitów na 
polu resocjalizacyjnym.

Pierwsi jezuici w  s u bie niedostosowanych 
spo ecznie
 Jezuici od pocz tku dzia alno ci zakonu nastawieni byli na 
prac  z  lud mi. Wyra a si  to w  s ynnym ignacja skim zawo a-
niu „pomaga  duszom”. Jednym z  g ównych pól ich zaanga o-
wania by o spe nianie dzie  mi osierdzia wobec osób najbardziej 
potrzebuj cych, których w  ówczesnym czasie nie brakowa o. Do 
takich osób zaliczy  nale y wi niów oraz szczególnie zagro o-
ne demoralizacj  prostytuuj ce si  kobiety.
 Dzia alno  w ród wi niów nie odbiega a od dzia a  po-
dejmowanych przez szesnastowieczne bractwa. Wi niowie 
stanowili dwie kategorie osób: d u nicy i  oczekuj cy na wyrok 
lub egzekucj . redniowieczny europejski system s downictwa 
polega  g ównie na stosowaniu kar retrybutywnych i  nie mia  
nic wspólnego z  nowo ytnym wi ziennictwem i  resocjalizacj . 

9 Por. W.J. Duminuco, Formacja czy indoktrynacja w  pedagogice ignacja skiej?, 
w: Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa  wspó czesnego humanizmu, red. W.  Pa-
sierbek, Kraków 2008, s.  180.
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Praca jezuitów polega a na g oszeniu kaza  wi niom, uczeniu 
katechizmu, spowiadaniu, przynoszeniu posi ków oraz zbiera-
niu dla nich ja mu ny. Wiele wysi ku wk adali oni w  uwolnie-
nie d u ników poprzez sp acanie wierzycieli oraz bezpo rednie 
przekonywanie samych wierzycieli, by odst pili od dochodzenia 
swoich roszcze . Czasami skutecznie udawa o si  im interwenio-
wa , aby zmniejszy  kar  dla skazanych kryminalistów 10. Trzeba 
jednak wyra nie stwierdzi , e  jezuici nie posiadali planu refor-
my systemu. Nie mieli równie  wypracowanych specyficznych 
metod pracy z  wi niami. Ich dzia alno  wpisuje si  w  panuj cy 
ówcze nie ja mu niczo-duszpasterski model pomocy wi niom, 
polegaj cy na dora nym wsparciu materialnym (sp ata d ugu, 
uiszczenie op at wi ziennych, odzie , ywno ) oraz wsparciu 
moralnym (pociecha duchowa i  pos uga religijna) 11.
 Drugim polem dzia alno ci w ród niedostosowanych spo-
ecznie by a praca z  prostytutkami. W  1543 roku Ignacy Loyola 

za o y  w  Rzymie Dom wi tej Marty, a  jezuici w  innych miej-
scach poszli w  jego lady, anga uj c si  w  ró ny sposób w  prac  
z  kobietami. G ówne zadanie polega o na doprowadzeniu kobiet 
do zerwania z  grzesznym yciem. Problemem, który wypro-
wadza  kobiety na ulice, by a n dza i  brak wsparcia ze strony 
spo ecze stwa. St d te  g ówne zadanie polega o nie tylko na 
doprowadzeniu kobiet do skruchy i  zaprzestaniu niecnego pro-
cederu, ale przede wszystkim na znalezieniu im odpowiedniego 
schronienia i  róde  utrzymania. W  tym celu powsta  wspomnia-
ny Dom wi tej Marty, w  którym w  ci gu sze ciu lat znalaz o 
schronienie ok. 300 kobiet. Du ym wsparciem s u y y równie  
„szacowne matrony”, które przyjmowa y kobiety do swoich 
domów i  zapewnia y im opiek  i  wychowanie, a  tak e klasztor 
„Nawróconych” (Conversae), który przeznaczony by  dla nawró-
conych prostytutek 12. Zaniechanie prostytucji dawa o kobietom 
trzy drogi funkcjonowania w  spo ecze stwie: ma e stwo, s u -
ba jako pomoc domowa w  jakim  wa nym domu lub wst pienie 
do klasztoru Conversae.

10 Por. J.W.  O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, s.  264-266.
11 Por. M. Porowski, Kamie  i  chleb, Warszawa 1993, s.  62-69.
12 Por. tam e, s.  273-275.
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 Biograf Ignacego Loyoli wspomina, e  widziano nieraz, jak 
ulicami Rzymu sz a za nim która  z  tych biednych kobiet. Od-
prowadza  je albo do mieszkania znajomych pa , albo do Domu 

wi tej Marty. Gdy kto  zwróci  Ignacemu uwag  na bezu y-
teczno  jego pracy, poniewa  nieszcz liwe niewiasty, uwik ane 
w  na óg, i  tak powróc  do swego grzesznego ycia, odpowie-
dzia  on, e  gdyby nawet dzi ki swoim staraniom uzyska  tylko 
tyle, e  jedna z  nich nie grzeszy aby przez jedn  noc, uwa a by, 
e  jego trud nie poszed  na marne 13.

 Opiek  otaczano tak e córki prostytutek, aby w  ten sposób 
uchroni  je przed zgubnym wp ywem demoralizacji. Za o ono 
w  tym celu Conservatorio, którego nadrz dnym celem by o przyj-
mowanie dziewcz t maj cych nie mniej ni  dziesi  lat i  nie wi cej 
ni  dwana cie, aby je wykszta ci  w  jaki  skromny sposób i  zapew-
ni  im posag, dzi ki czemu mog yby b d  wyj  za m , b d  wst -
pi  do klasztoru. Conservatorio nie tylko prowadzi o dora n  dzia-
alno  opart  na spe nianiu dzie  mi osierdzia poprzez chwilowe 

zaspokojenie potrzeb materialnych, ale stanowi o instytucj  spe -
niaj c  wszystkie funkcje gorliwych i  wymagaj cych rodziców14.
 Przytoczone powy ej przyk ady dzia alno ci „resocjalizacyj-
nej”, chocia  ubogie w  swej formie i  nosz ce prawie wy cznie 
znamiona dzie  mi osierdzia, pokazuj  jednak wyra ne cechy 
nastawienia do cz owieka Ignacego i  jego towarzyszy, z  które-
go rodzi si  pedagogia ignacja ska. Wystarczy wskaza  takie 
elementy, jak: indywidualne podej cie do ka dej osoby i  trak-
towanie jej z  szacunkiem i  nale n  godno ci , wiara, e  w  ka -
dym cz owieku jest dobro, które daje nadziej  na popraw  i  y-
cie zgodne z  zamys em Bo ym, przekonanie, i  po nawróceniu 
nie nale y pozostawia  jednostki samej sobie, ale trzeba dalej j  
wspiera  w  dobrym, troszcz c si  zarówno o  jej stron  material-
n , jak i  duchow . Pierwsi jezuici byli wi c g boko przekonani, 

e  nale y po wi ci  wiele czasu na towarzyszenie osobom nie-
dostosowanym spo ecznie, gdy  jedynie pozytywne nastawienie 
do cz owieka mo e okaza  si  skutecznym narz dziem przeciw 
szerzeniu si  z a i  przest pczo ci.

13 Por. C. de Dalmases, Ignacy Loyola. ycie i  dzie o, Kraków 2002, s.  158.
14 Por. J.W.  O’Malley, dz. cyt., s.  282-285.
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 Wspó cze nie termin „towarzyszenie” wyra a nawi zanie bli-
skiej relacji wzajemno ci, która daje mo liwo  stworzenia sprzy-
jaj cych warunków rozwoju psychospo ecznego wychowanka, 
jest podj ciem wspólnej drogi prowadz cej do jego autonomii 
i  optymalnego rozwoju. Rola wychowawcy polega na pomocy 
wychowankowi w  jego dojrzewaniu, w  pomy lnym pokonywa-
niu prób czasu zwi zanych z  kszta towaniem si  jego osobowo ci. 
Celem towarzyszenia jest wi c nie tylko rozwi zanie konkretnych 
problemów wychowawczych, ale raczej zaproszenie do wkrocze-
nia na drog , która otwiera na lepsz  przysz o . Na tej drodze 
wychowanek staje si  podmiotem w asnego ycia, zdolnym do 
dokonywania w a ciwych i  odpowiedzialnych wyborów oraz do 
nawi zywania g bokich relacji interpersonalnych 15.
 Towarzyszenie, inspirowane pedagogi  ignacja sk , opiera 
si  na trzech g ównych za o eniach, 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 mo na opisa  jako pewn  sk onno  spontaniczn , 
zdecydowan  i  woln  ku jakiej  osobie, rzeczy lub idea owi, któ-
re znamy, lecz jeszcze nie posiadamy ich w  stopniu ca kowitym. 
Stan taki o ywia predyspozycje i  budzi niepokoje ukryte w  g bi 
ludzkiego bytu, co wyra a jednocze nie zasadnicze niedope nie-
nie, a  tak e zawarte w  cz owieku potencjalne bogactwo, widocz-
ne w  szczególno ci w  wietle jego najwi kszych idea ów 16. Sfera 
pragnie  cz owieka jest niezwykle z o ona i  nie mo na jej zaw -
a  jedynie do pragnie  materialnych. Jak zauwa a R.G. Mateo

15 Por. K. Biel, Towarzyszenie, czyli o  postawie wychowawcy resocjalizuj cego, 
„Rocznik Wydzia u Pedagogicznego Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicz-
nej IGNATIANUM w  Krakowie”, Kraków 2004, s.  143.

16 Por. R.G. Mateo, Wielkie pragnienia i  idea y cz owieka wed ug w. Ignacego 
Loyoli. U  podstaw pedagogii Magis, w: Pedagogika ignacja ska wobec wyzwa  wspó -
czesnego humanizmu, dz. cyt., s.  140.
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cz owiek nie jest istot  poprzestaj c  na tym, co zaspokaja jego 
podstawowe potrzeby zwi zane z  jedzeniem czy rozmna aniem 
etc., ale poszukuje czego  wi cej. Jego pragnienia s  tak liczne, 
e  wci  wydaje si  nieusatysfakcjonowany. W  dodatku sfe-

r  akn c  wi cej i  lepiej nie jest tylko ludzkie cia o, ale przede 
wszystkim wn trze cz owieka, jego serce i  umys , które nigdy nie 
s  zaspokojone w  pe ni, na zawsze i  ostatecznie. aden dobrobyt 
materialny (bogactwo, wygody, u ycie), adna forma powodze-
nia (s awa, zaszczyty, tytu y), ani nawet adne ciep o doznawane 
od innych ludzi (w ma e stwie, rodzinie, przyja ni etc.) nie jest 
w  stanie wstrzyma  biegu pragnie  ludzkiego serca 17.

 U osób niedostosowanych spo ecznie sfera pragnie  wyka-
zuje cz sto oznaki zaburze . Z  jednej strony d  one do na-
tychmiastowego zaspokojenia swoich pragnie , szczególnie na 
p aszczy nie materialnej i  uczuciowej, natomiast z  drugiej ich 
pragnienia s  cz sto nierealne, mocno przesadzone, wymagaj ce 
cudów, co powoduje, e  nie przek adaj  si  na motywacj  do wy-
si ku, do ich realizacji. Problem stanowi równie  dostrzeganie 
ró nych mo liwo ci wyj cia z  trudnych sytuacji, w  które osoba 
jest uwik ana. Wychowanek mo e do wiadcza  pewnego zablo-
kowania, które spowodowane jest doznanym w  przesz o ci cier-
pieniem lub odrzuceniem. Na przeszkodzie stoi tak e przyzwy-
czajenie, by bra  ycie dzie  po dniu bez g bszej refleksji nad 
swoim zachowaniem, bez u wiadamiania sobie mechanizmów, 
które rz dz  danym zachowaniem. 
 Zadanie wychowawcy polega wi c na „porz dkowaniu” sfe-
ry pragnie  wychowanka i  rozbudzaniu pragnie  duchowych, 
zgodnie ze starym przys owiem, e  „nie mo na napoi  os a, któ-
remu nie chce si  pi ”. Jeden z  wychowanków stwierdza bardzo 
dosadnie, e

niektórzy ludzie nie chc  si  zmienia  i  nic nie mo na na to po-
radzi . aden program wychowawczy, adne kompetencje, któ-
rych si  ich nauczy nie spowoduj  prawdziwej zmiany dopóki 
sami nie b d  chcieli si  zmieni .

 Pragnienie zmiany stylu ycia wi e si  bardzo mocno z  mo-
tywacj , jak  cz owiek si  kieruje w  swoim post powaniu. Cele 

17 Tam e, s.  142-143.
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yciowe niedostosowanych spo ecznie charakteryzuj  si  znacz-
n  ambiwalencj . Cz sto s  ze sob  sprzeczne, dlatego wycho-
wawca powinien zwróci  szczególn  uwag  na oczyszczanie 
motywacji wychowanka i  rozwi zywanie powsta ych ambiwa-
lencji motywacyjnych. Niebagateln  rol  odgrywa tu regularne 
dowarto ciowywanie wychowanka, wzmacnianie jego zaufania 
do samego siebie, do swoich zdolno ci. Wychowanek musi by  
przekonany o  tym, e  jest zdolny do zmiany w asnego zacho-
wania. Trzeba zauwa y , e  wychowawca mo e wyra a  jasno 
i  otwarcie swoje przekonanie o  zdolno ci wychowanka do kon-
kretnej zmiany, jednak ostateczna odpowiedzialno  pozostaje 
w  obr bie w asnych przekona  wychowanka. To do niego na-
le y aktywne zaanga owanie si  w  stworzenie w asnego ycia 
poprzez wiadome wybory i  odpowiednie dzia anie 18. 
 Pragnienia, motywacja i  wybory stanowi  podstaw  do zmia-
ny zachowania wychowanka w  wychowawczym post powaniu 
resocjalizacyjnym. Aby pedagogia pragnienia przynosi a spo-
dziewane efekty, nale y dobrze wskaza  wychowankowi cel, do 
którego zmierza. Ignacy Loyola w  wiczeniach duchownych poda-
je fundamentaln  zasad , która wyznacza cel d enia ka dego 
cz owieka. Pisze on, e

Cz owiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwali , 
czci  i  jemu s u y , a  przez to zbawi  dusz  swoj . Inne za  rzeczy 
na obliczu ziemi s  stworzone dla cz owieka i  aby mu pomaga y 
do osi gni cia celu, dla którego jest on stworzony

dlatego te  trzeba „pragn  i  wybiera ” jedynie to, co wi cej po-
maga do celu, dla którego jest on stworzony 19.
 Jak wida  wybory cz owieka wynikaj  z  jego pragnie , dlate-
go te  wychowawca powinien po wi ci  wiele czasu na u wia-
domienie wychowankowi celu jego ycia oraz ukierunkowaniu 
jego pragnie  ku temu celowi i  wynikaj cych z  niego celów 
po rednich. 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 cz owiekiem zmienia si  w  zawi , a  pragnienie mi-
o ci przekszta ca si  w  zazdro  i  nienawi . W  takiej sytuacji 

wychowanek nie jest w  stanie kszta towa  swoich pragnie  i  po-
pada w  konflikty wewn trzne. Pragnienie bowiem jest dobre lub 
z e, zale nie od tego, czy cz owiek potrafi lub nie pragn  w  spo-
sób uporz dkowany. 
 Pragnienie i  wybór dobra mo e stanowi  dla wychowanka 
znaczn  trudno , gdy  wi e si  z  niepewno ci  dotycz c  sku-
teczno ci podejmowanych wysi ków. St d te  rola wychowawcy 
polega na tym, aby pomóc wychowankowi podj  pierwsze kro-
ki w  nieznanym kierunku, zaryzykowa  wyj cie z  sytuacji za-
le no ci i  pasywno ci. Wa ne jest przy tym, by wychowanek na-
uczy  si  zapami tywa  wydarzenia pozytywne, sukcesy, które 
wzbudz  pragnienie postawienia kolejnych kroków w  dobrym 
kierunku 20.
 W kszta towaniu i  porz dkowaniu pragnie  wychowawca 
powinien zwróci  szczególn  uwag  na dwa wymiary pedagogii 
pragnienia. Chodzi o  to, aby umie  jednocze nie pokazywa  na-
tychmiastow  po yteczno  wyborów wynikaj cych z  dobrych 
pragnie  oraz wskazywa  na szerszy kontekst pragnienia i  wy-
bierania, który mo e okaza  si  przydatny dopiero w  przysz o-
ci, w  miar  rozwoju jednostki i  ugruntowywania si  jej nowej 

to samo ci akceptowanej spo ecznie 21.

Pedagogia nastawiona na jednostk
Ignacy Loyola przywi zywa  wielk  wag  do indywidualnego, 
podmiotowego traktowania cz owieka. Dla za o yciela jezuitów 
ka dy cz owiek stanowi  warto  sam  w  sobie, dlatego ka dego 
stara  si  traktowa  z  niezwyk  serdeczno ci , widz c w  nim 
przede wszystkim dobro. Trzeba zauwa y , e  Ignacy posia-
da  niezwyk y dar dostrzegania dobrych cech cz owieka nawet 

20 Por. K. Biel, Towarzyszenie, czyli o  postawie wychowawcy resocjalizuj cego, art. 
cyt., s.  154.

21 Por. B. Pardonnat, Enseigner i  apprendre selon la pédagogie des jésuites, „Lu-
men Vitae” XLV/1990, nr  2, s.  143.
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tam, gdzie inni widzieli tylko wady i  z o. Wykazywa  niezwyk  
wra liwo  i  gotowo  do zrozumienia innych, ch  dostrojenia 
si  do nich, patrzenie na nich nie przez pryzmat w asnej osobo-
wo ci, ale docieranie do ich obiektywnej rzeczywisto ci. Umia  
by  ojcem i  matk , surowym s dzi  i  serdecznym przyjacielem, 
zale nie od potrzeb tych, z  którymi w  danej chwili przestawa . 
M. Bednarz zauwa a, e  Ignacy by  yczliwy wobec wszystkich 
i  wszystko stara  si  wyt umaczy  na dobre. Umia  wybada  
warto  i  przymioty ka dego cz owieka i  gotów by  w  miar  
mo liwo ci dostosowa  si  do jego uzdolnie  i  sk onno ci, aby 
tylko poda  pomocn  d o 22.
 W kontaktach z  lud mi Ignacy zaleca przede wszystkim opa-
nowanie i  roztropno . Nale y du o s ucha , a  ma o i  ogl d-
nie mówi . Pozwoli  si  ludziom wypowiedzie , a  tym samym 
zyskiwa  na poznaniu osób i  ich problemów. Po wys uchaniu 
wszystkiego i  po refleksji nale y dawa  odpowied  jasn  i  zwi -
z , najlepiej w  kilku punktach, by by a bardziej przejrzysta. 
Igna cy ka e równie  bada  wrodzone usposobienie i  tempe-
rament rozmówcy, by móc dostroi  si  do niego, pozyska  go, 
a  przynajmniej na pocz tku nie zrazi . W  rozmowie z  sangwi-
nikiem rozprawiaj cym ywo i  z  zapa em trzeba unika  oci a-
o ci i  ch odu. Natomiast wobec flegmatyków lub ludzi opano-

wanych, mówi cych ma o, nale y si  wystrzega  porywczo ci 
i  wielomówno ci. Najtrudniej rozmawia si  z  cholerykami, gdy  
atwo mo e doj  do k ótni. Nale y trzyma  na wodzy swoj  po-

p dliwo  i  nie da  si  wytr ci  z  równowagi 23. 
 Nastawienie na jednostk , na jego dobro jest niezwykle istot-
n  cech  pedagogii ignacja skiej. Diagnoza osobowo ci wycho-
wanka odgrywa w  niej kluczow  rol . Podejmowanie dzia a  
wychowawczych mo liwe jest dopiero wtedy, gdy poznamy 
dog bnie osob  z  jej temperamentem, poziomem inteligencji, 
charakterem i  nastawieniem do ludzi. Wychowawca powinien 
pami ta , e  nie ma do czynienia z

22 Por. M. Bednarz, Pisma wybrane. Komentarze, t.  2, Kraków 1968, s.  494.
23 Por. I. Loyola, Instrukcja dla ojców Broeta i  Salmerona, legatów papieskich wy-

s anych do Irlandii, w: Pisma wybrane. Komentarze, M. Bednarz, t.  1, s.  540-541.
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przedmiotem czy rzecz  bez ducha czy nawet istot  yj c , która 
wegetuje lub posiada tylko wra liwo  oraz instynkty, lecz stoi 
przed pewnym ty, przed osob  obdarzon  inteligencj  i  wol , 
uczuciami i  zmys ami, pami ci  i  umiej tno ci  kojarzenia, 
porównywania, oceniania, dokonywania wyborów, dzia ania 
w  celu doskonalenia siebie 24.

To za o enie jest niezwykle wa ne w  odniesieniu do osób nie-
dostosowanych spo ecznie, które nie zawsze zdaj  sobie spraw  
z  istnienia pok adów dobra, talentów pomagaj cych w  rozwoju 
i  nie radz  sobie z  niskim poczuciem warto ci. 
 Wychowawcze towarzyszenie osobom niedostosowanym 
spo ecznie zak ada wnikliwe przyjrzenie si  ka demu wycho-
wankowi z  osobna, poznanie jego indywidualnych mo liwo ci, 
odkrycie jego niepowtarzalno ci i  typowych dla niego darów 
i  talentów. W  pedagogii ignacja skiej takie podej cie nazywa-
ne jest cura personalis. Oznacza ono indywidualn  trosk  o  ka -
d  osob , wej cie w  serce osoby, dostrze enie porusze  ducha. 
Cura personalis otwiera drog  do zrozumienia wyj tkowo ci 
danej osoby i  dostosowania procesu wychowania do rytmu 
dojrzewania cz owieka. Wymaga to od wychowawcy zarówno 
stosowania empatii, jak i  swoistej elastyczno ci, która polega na 
umiej tnym dopasowywaniu metod i  rodków oddzia ywa  
wychowawczych 25.
 Nastawienie na jednostk , na jego indywidualn  warto , 
przejawia si  bardzo wyra nie w  postawie szukania dobra po-

czonej z  proponowan  przez Ignacego zasad  „wchodzenia 
cudzymi drzwiami, a  wychodzenia swoimi”. By osi gn  dobro, 
nale y pochwala  wychowanka lub zgadza  si  z  nim w  jakiej  
szczegó owej rzeczy dobrej, nie zwracaj c na razie uwagi na inne 
rzeczy, które maj  w  sobie domieszk  z a.

24 P. Schiavone, Czy mo na y  bez uczu ? Duchowo  ignacja ska, Kraków 
2009, s.  50.

25 Por. E. Dybowska, Wychowawcze towarzyszenie m odym ludziom inspirowane 
pedagogik  ignacja sk , w: M odzie  wobec ponowoczesno ci, red. M. Duda, Kra-
ków 2009, s.  120-121.
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W ten sposób pozyskujemy jego przychylno , a  przez to zaczy-
namy osi ga  powoli nasz cel. Tak wi c wchodz c jego drzwia-
mi wychodzimy naszymi 26.

Ponadto trzeba zwraca  uwag  na usposobienie wychowanka. 
Osoby niedostosowane spo ecznie cechuje ogromna zmienno  
nastroju wynikaj ca z  yciowych niepowodze  i  negatywnych 
do wiadcze , szczególnie z  okresu dzieci stwa, st d zada-
niem wychowawcy jest rozszyfrowanie nastrojów wychowanka 
i  zwi zanych z  nimi schematów zachowa . Ignacy wskazuje na 
przyk ad, e  ludziom smutnym i  n kanym zmianami usposo-
bienia nale y okaza  du o uprzejmo ci w  d ugich rozmowach, 
ujawniaj c zewn trzne i  wewn trzne zadowolenie i  rado  
i  przeciwstawiaj c si  w  ten sposób nastrojowi panuj cemu 
w  sercu wychowanka 27. Chodzi wi c o  danie pociechy i  przy-
niesienie wychowankowi ulgi, a  tym samym uczenie radzenia 
sobie w  sytuacjach trudnych, stresowych, w  których z  trudem 
dostrzega si  dobro i  mo liwo  dzia ania pozytywnego.
 We wspó czesnej praktyce resocjalizacyjnej indywidualiza-
cja oddzia ywa  wychowawczych opiera si  na zasadzie reak-
tywno ci. Zgodnie z  ni  indywidualna charakterystyka psycho-
logiczna jednostki decyduje o  sposobie, w  jaki reaguje ona na 
ró ne odmiany oddzia ywa  resocjalizacyjnych. Aby oddzia-
ywania te by y skuteczne, nale y dostosowa  programy do 

mo liwo ci percepcyjnych jednostki, do jej poziomu dojrza o ci 
intelektualnej i  do stopnia motywacji do zmiany 28. Pedagogia ig-
nacja ska, z  jej szczególnym nastawieniem na cz owieka, mo e 
odegra  znaczn  rol  w  uwalnianiu twórczych potencja ów wy-
chowanków i  prowadzeniu ich do wiadomego ycia zgodnego 
z  normami spo ecznymi.

26 I. Loyola, Instrukcja dla ojców Broeta i  Salmerona, legatów papieskich wys a-
nych do Irlandii, art. cyt., s.  541-542.

27 Por. tam e, 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 cz owieka dokonuje si  w  wielu wymiarach: intelek-
tualnym (postrzeganie wiata), relacyjnym (zdolno  nawi zy-
wania bliskich relacji interpersonalnych), afektywnym (nawi -
zywanie przyja ni i  mi o ci, kierowanie uczuciami), decyzyjnym 
(zdolno  anga owania swojej woli). Niezwykle istotnym zada-
niem jest równie  kszta towanie duchowego potencja u cz owie-
ka. Cz owiek duchowy bowiem jest otwarty, zawsze w  drodze, 
staraj cy si  wykracza  poza to, co potrafi i  to, co ju  osi gn . 
Jest zdolny do tworzenia siebie i  wiata, nieustannie poszukuj -
cy dobra. W  przypadku osób niedostosowanych spo ecznie ten 
wymiar wydaje si  szczególnie zaniedbany i  wymagaj cy uwagi.
 Towarzyszenie duchowe inspirowane pedagogi  ignacja sk  
powinno opiera  si  na kilku fundamentalnych zasadach 29:
 S u c h a  u w a n i e, m ó w i  o s t r o n i e. Chodzi tu 
o  ws u chiwanie si  ze skupieniem uwagi na osobie, a  nie tylko 
pe ne wysi ku koncentrowanie si  na ka dym s owie, które jest 
w  trakcie s uchania rozwa ane i  analizowane. S uchaj c, wycho-
wawca przyjmuje wychowanka z  tym, co przynosi, poznaje jego 
histori  ycia, jego to samo , potrzeby, aspiracje. Trzeba wi c, 
by zwraca  on uwag  na to wszystko, co dotyczy przesz o ci wy-
chowanka, jego tera niejszo ci oraz przysz o ci, która si  otwie-
ra. Ponadto wychowawca nie powinien wlewa  w  wychowanka 
ca ej wiedzy, lecz powinien dawa  mu jedynie wskazówki, by 
ten móg  sam odczuwa , czego potrzebuje i  rusza  na w asn  
drog  poszukiwa .
 Wy z w o l i  o d  w o l n o c i. W  zasadzie chodzi tu o  wy-
zwolenie od le pojmowanej wolno ci, która prowadzi do z ych 
wyborów. Rola wychowawcy polega na uczeniu wychowanka 
postawy oboj tno ci, która prowadzi do wolno ci rodz cej si  
w  miejscu, gdzie krzy uj  si  pasywno  z  aktywno ci , zaufa-
nie z  dzia aniem, zgoda na dzianie si  z  czynem.
 S z a c u n e k  w o b e c  w y j t k o w o c i   k a d e g o   c z o  w i e -
k a. Nale y da  wychowankowi woln  przestrze  i  ukierunkowa  

29 Por. W.  Lambert, Sztuka komunikacji odkrywana z  Ignacym Loyol , Kielce 
2009, s.  114-120.
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rodki oddzia ywa  konkretnie na niego. Trzeba przy tym uzbro-
i  si  w  cierpliwo , bowiem ka dy wychowanek ma w a ciwy 
dla siebie rytm dzia ania i  przyswajania informacji. Szacunek 
oznacza tu równie  brak zniech cenia wobec powtarzaj cych si  
negatywnych postaw i  zachowa .
 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 uwa aj  
za dobro. Czysty, prawdziwie przyjacielski zamiar pragnie za-
wsze tego, co dla drugiego jest autentycznie najlepsze. Nie chce 
mu jednak tego narzuca , lecz s u y  mu pomoc  towarzysz c , 
aby sam z  siebie móg  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 dochodzi  do przekonania, e  ycie 
zgodne z  normami spo ecznymi jest dla niego najlepsze i  prowa-
dzi do rozwoju jego osobowo ci.
 S p o t y k a  w   m i o c i. Kto chce pomóc innym, musi po 
pierwsze zwa a  na to, by okazywa  im wiele mi o ci i  rzeczy-
wi cie ich kocha , uwalniaj c si  od wszelkich my li, które mo-
g yby zaszkodzi  szacunkowi wobec nich. Mi o  nie oznacza 
w  adnym wypadku, i  nale y wszystko pochwala . Prawdzi-
wa mi o  zna równie  konieczn , wyzwalaj c  konfrontacj , 
niemniej kieruje si  zasad , by „poprawia  z  mi o ci ” i  szuka  
wszelkich stosownych rodków do zachowania bliskiej relacji, 
do spotkania twarz  w  twarz.
 Mówi c o  towarzyszeniu duchowym, nie mo na zapomina  
tak e o  wymiarze religijnym, o  odniesieniu ycia cz owieka do 
Boga. Warto  religijno ci w  procesie resocjalizacji dostrzegana 
jest wyra nie przez praktyków zajmuj cych si  m odzie  nie-
dostosowan  spo ecznie. Odkrywanie kochaj cego Boga mo e 
si  znacznie przyczyni  do procesu przebaczenia krzywd i  po-
jednania ze sob  i  z  innymi lud mi, a  w  konsekwencji prowadzi 
do poprawienia obrazu siebie i  u wiadomienia sobie zdolno ci 
do czynienia dobra. Otrzymane dobro mo e sta  si  ród em 
dzielenia si  nim z  innymi.
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Zako czenie
 Osoby niedostosowane spo ecznie, a  w  szczególno ci osoby 
m ode, potrzebuj  wiele uwagi i  troski, by odnale  swoje w a ci-
we miejsce w  spo ecze stwie. Aby nie sta y si  wyrzutkami spo-
ecznymi, których nale y izolowa  i  dotkliwie kara , instytucje re-

socjalizacji podejmuj  wysi ek ponownego przystosowania ich do 
ycia zgodnego z  normami. Jest to zadanie niezwykle trudne, bo 

wymaga zgody i  uczestnictwa wychowanków, co nie zawsze jest 
oczywiste. Proponowana metoda towarzyszenia, oparta na igna-
cja skiej pedagogii, zwraca szczególn  uwag  na konieczno  bli-
skiej relacji pomi dzy wychowawc  a  wychowankiem wynikaj c  
z  zale no ci autotelicznej. Wychowawca staje si  dla wychowanka 
osob  znacz c  ze wzgl du na swoj  osobowo  i  podej cie pe ne 
szacunku i  mi o ci. Taka postawa prowadzi do zaufania i  poczucia 
bezpiecze stwa i  wyzwala w  wychowanku potencja  dobra i  ch  
stawania si  lepszym cz owiekiem, kszta towania swojej to samo-
ci indywidualnej i  spo ecznej opartej na ogólnie przyj tych zasa-

dach wyznawanych przez spo ecze stwo. 
 Towarzyszenie nie jest gotowym programem czy systemem 
resocjalizacji osób niedostosowanych spo ecznie. Jest to raczej 
postawa wychowawcy wyznaj cego humanistyczne podej cie 
w  procesie wychowania. Trzeba si  jej ci gle uczy  i  wciela  
w  ycie w  konkretnych sytuacjach wychowawczych ze wiado-
mo ci , e  nie ma gotowych rozwi za  na wszystkie problemy 
i  nie wszystko zale y od nas.
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JEZUICKIE INSTYTUCJE O WIATOWE 

NA WIECIE

 Zaanga owanie jezuitów w  edukacj  u  progu istnienia za-
konu wi za o si  z  odkryciem, e  swój najwa niejszy cel, defi-
niowany jako „pomaganie duszom”, najskuteczniej zrealizuj , 
zapewniaj c m odzie y wykszta cenie i  wpajaj c zasady ycia 
chrze cija skiego. St d oprócz g oszenia kaza , s uchania spo-
wiedzi, udzielania rekolekcji i  oddawania si  dzie om mi osier-
dzia, priorytetow  form  apostolatu sta o si  prowadzenie pla-
cówek o wiatowych. Tak wi c w  1556 r., w  roku mierci swego 
za o yciela – – w. Ignacego Loyoli, zakon prowadzi  w  wiecie 
46 instytucji szkolnych 1. Po dwóch wiekach, w  1749 r., z  23 tys. 
jezuitów 15 tys. zajmowa o si  nauczaniem w  ok. 800 placów-
kach edukacyjnych ponad 200 tys. uczniów, tworz c jednolit , 
sprawn , ponadnarodow  sie  nauczania w  czasach, gdy szkol-
nictwo pa stwowe praktycznie nie istnia o. Mimo formalnej ka-
saty zakonu w  1773 r. jezuici kontynuowali prac  nauczycielsk  
w  granicach carskiej Rosji, na pruskim l sku i  Pomorzu, a  tak e 
w  Anglii i  Stanach Zjednoczonych. Po formalnym przywróce-
niu Towarzystwa Jezusowego w  ca ym wiecie w  1814 r. kolejne 
fundacje otwierano m.in. w  Irlandii, Hiszpanii, Francji, Meksy-
ku i  Szwajcarii. Sto lat pó niej, mimo okresowych delegalizacji 

1 J.W. O’Malley, Pierwsi jezuici, Kraków 1999, s.  301-367.
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w  ró nych pa stwach, zakon prowadzi  w  43 krajach wiata 234 
szko y rednie i  wy sze z  60 tys. uczniów 2. Natomiast w  grud-
niu 2008 r. jezuici prowadzili w  70 krajach cznie 950 instytucji 
o wiatowych trzech poziomów edukacyjnych, obejmuj cych na-
uczaniem ponad 1,4 mln osób 3. 
 W XX wieku stale rosn ca liczba dzie  edukacyjnych, a  tak-
e odmienne i  podlegaj ce ci g ym przekszta ceniom warunki 

spo eczno-polityczno-ekonomiczne, w  jakich przychodzi o im 
funkcjonowa , stawia y przed Towarzystwem Jezusowym nowe, 
cz sto nieoczekiwane wyzwania. Aby lepiej koordynowa  aposto-
lat wychowawczy, a  zarazem stworzy  przestrze  refleksji i  wy-
miany do wiadcze , prze o ony generalny Pedro Arrupe w  roku 
1967 powo a  do ycia International Center for Jesuit Education, które 
w  1999 r. oficjalnie zmieni o nazw  na Secretariat for Education of 
the Society of Jesus. Zmiana podyktowana by a ch ci  unifikacji na-
zewnictwa wyspecjalizowanych urz dów funkcjonuj cych w  ra-
mach kurii generalnej zakonu. Jednym z  wa niejszych osi gni  
tej agendy by o koordynowanie i  wypracowanie dwóch istotnych 
dokumentów okre laj cych misj , zadania oraz definiuj cych to -
samo  jezuickich placówek o wiatowych: The Characteristics of Je-
suit Education (Roma 1986) oraz Ignatian Pedagogy: a  practical appro-
ach (Roma 1993) 4. Chocia  dokumenty te nigdy nie pretendowa y, 
aby by  now  Ratio studiorum, w  sensie powszechnie obowi zu-
j cego programu nauczania dla szkolnictwa jezuickiego, to jako 
wyraz wspólnej wizji róde , narz dzi i  celów apostolatu wycho-
wawczego inspirowanego charyzmatem w. Ignacego Loyoli sta y 
si  fundamentalnym punktem  odniesienia dla instytucji o wiato-
wych uto samiaj cych si  z  edukacyjn  tradycj  jezuitów 5.

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, Ro-
ma-Madrid 2001, s.  1202.

3 Obliczenia w asne na podstawie statystyk zamieszczonych na stronie 
http://www.sjweb.info/educations/stats.cfm (26.05.2009).

4 W  polskim t umaczeniu Bogus awa Steczka ukaza y si  jako: Charaktery-
styczne cechy jezuickiego wychowania (Kraków 1989) oraz Pedagogia ignacja ska – – 
podej cie praktyczne (Warszawa 1994), a  nast pnie w  edycji zbiorczej pod tytu-
em Podstawy edukacji ignacja skiej (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 zada  zwyczajnych Sekretariat do Spraw 
Edukacji zbiera, opracowuje i  publikuje informacje, prezentacje, 
studia i  analizy oraz dane statystyczne dotycz ce ró nych form 
jezuickiego apostolatu wychowawczego. Wspomniane materia-
y s  zamieszczane w  urz dowym biuletynie zatytu owanym 

„Educatio SJ” (do 1999 r. „Education SJ”). Ponadto od po owy 
lat 80. XX w.  co pi  lat publikowany jest rodzaj informatora 
zawieraj cego aktualny wykaz danych adresowych poszcze-
gólnych placówek szkolno-wychowawczych w  uk adzie alfabe-
tycznym wed ug pa stw. Pierwsze cztery wydania ukazywa y 
si  w  formie drukowanej pod ró nymi nazwami – – A  Directory 
of Jesuit Educational Institutions, Jesuit Educational Institutions, 
Educational Institutions Directory. Natomiast najnowszy katalog 
z  danymi na dzie  10 marca 2009 r. jest dost pny ju  wy cznie 
w  wersji elektronicznej na stronach internetowych Sekretariatu 6. 
Co istotne, wspomniane dyrektorium przyjmuje bardzo szerok  
definicj  „jezuicko ci” instytucji edukacyjnej – – nie decyduje o  niej 
ani rodzaj wi zi prawnej z  zakonem, ani struktury zarz dzania 
czy prawa w asno ci, lecz podzielanie tej samej ignacja skiej in-
spiracji, nawi zywanie do wspólnego dziedzictwa pedagogicz-
nego i  oddanie misji apostolskiej Towarzystwa Jezusowego 7. 
Oczywi cie charakterystycznym wyró nikiem jezuickich insty-
tucji o wiatowych mo e by  ich nazwa w asna, najcz ciej zwi -
zana z  patronatem wi tego. Jak obliczono w  1993  r., najwi cej 
jezuickich szkó  rednich nosi o imi  w. Franciszka Ksawere-
go  (88), w. Ignacego Loyoli (71) i  w. Alojzego Gonzagi (24), 
ale jednak blisko po owa szkó  posiada a ju  mniej jednoznacz-
nych patronów: w. Józefa (41), Matk  Bo  (23), Serce Bo e (10), 
w.  Ludwika (8), w. Micha a (7) i  w. Paw a (7), Chrystusa Kró-

la  (6)  i  wi t  Rodzin  (5) 8.
 Interesuj cym przyk adem, w  jaki sposób powstaj  dzi  nowe 
„szko y jezuickie”, jest porozumienie zawarte 7 IV 2008 r. po-
mi dzy Prowincj  Portugalsk  zakonu a  grup  „Alves Ribeiro” 
o  wzajemnej wspó pracy w  celu powo ania nowej szko y redniej 

6 http://www.sjweb.info/education/directory.cfm (26.05.2009).
7 G. Codina, Introduction, w: Educational Institutions Directory 1998, Roma 

1998, s.  9.
8 Excerpts and tidbits, „Education SJ” 1993, nr  3, s.  8.
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inspirowanej pedagogik  ignacja sk . W a cicielem nowego ko-
legium b dzie grupa „Alves Ribeiro”, a  zaanga owanie Towa-
rzystwa b dzie si  ogranicza  do pomocy w  wypracowaniu pro-
jektu pedagogicznego nowej instytucji, w  wyborze oraz formacji 
ci g ej nauczycieli i  wychowawców oraz w  planowaniu pracy 
pastoralnej wspomagaj cej duchowy i  ogólnoludzki rozwój ucz-
niów. W  miar  mo liwo ci Prowincja  zobowi zuje si  tak e do 
wyznaczenia kierownika duchowego lub kapelana szko y 9.
 Na podstawie publikowanych przez Sekretariat statystyk 
zestawi em w  poni szej tabeli dane dotycz ce liczby jezuickich 
placówek szkolnych z  ostatniego dziesi ciolecia, z  podzia em na 
trzy etapy kszta cenia formalnego. Ze wzgl du na niejednolity 
charakter informacji zawartych w  ród ach jako osobn  katego-
ri  musia em wy czy  szkolnictwo techniczne i  zawodowe obej-
muj ce cznie stopie  redni i  wy szy.

Tabela 1. Liczba szkó  jezuickich w  wiecie

1998 2003 2005 2006 2007 2008
Szko y wy sze 177 202 202 207 227 231
Szko y rednie 403 427 444 472 461 462
Szko y podstawowe 83 115 123 165 182 187
Szko y techniczne i  zawodowe 38 69 79 78 69 70
Razem 701 813 848 922 939 950

 Jak wynika z  zestawienia, liczba jezuickich szkó  w  wiecie 
stale i  systematycznie wzrasta. W  ci gu dziesi ciu lat zwi kszy a 
si  o  249 placówek. Co ciekawe, najwi cej, bo 104, przyby o szkó  
podstawowych, za  odpowiednio 54 i  59 szkó  wy szych i  red-
nich. Równocze nie szkolnictwo rednie, b d ce od pocz tku 
tradycyjnym polem dzia ania zakonu, zdecydowanie dominu-
je liczb  instytucji nad pozosta ymi szczeblami. Jedynie szko y 
techniczne i  zawodowe po pocz tkowym wzro cie o  ponad 50% 
odnotowa y nieznaczny spadek ilo ciowy.

9 SJ Eur News (news@jesuits-europe.org). Jesutis in Europe: News Bulletin 
#137 – – June 2009. E-mail to Bie , Andrzej Pawe  (abies@jezuici.pl). 31.05.2009.
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Szkolnictwo wy sze
 Najliczniejsz  grup  jezuickich instytucji szczebla wy szego 
stanowi  uczelnie maj ce prawa nadawania stopni i  tytu ów na-
ukowych na wielu kierunkach, a  nazywane uniwersytetami b d  
kolegiami. Chocia  w  roku 1998 by o ich 78, a  pi  lat pó niej ju  
86, to zawsze stanowi y blisko 39% jezuickiego szkolnictwa wy -
szego 10. Uniwersytety s  z  regu y du ymi instytucjami autono-
micznymi, oferuj cymi mo liwo  zdobywania stopni akademi-
ckich z  ró nych dziedzin nauki. O  ile w  Stanach Zjednoczonych 
nazwy University i  College s  w  zasadzie to same, to w  innych 
regionach wiata okre lenie College oznacza zwykle instytucj  
mniejsz , skoncentrowan  na naukach humanistycznych 11.
 Najwi cej jezuickich uniwersytetów dzia a w  USA – – 28; na-
st pnie w  Meksyku – – 7, na Filipinach – – 5, w  Japonii – – 4, w  Bra-
zylii – – 3, po 2 w  Hiszpanii, Peru i  Wenezueli, po 1 w  Argentynie, 
Belgii, Chile, Ekwadorze, Kolumbii, Korei, Salwadorze, Gwate-
mali, Indonezji, we W oszech, Libanie, Nikaragui i  Urugwaju.
 W krajach, których system edukacyjny wywodzi si  z  trady-
cji brytyjskiej, jezuici prowadz  tzw. University College. S  one 
szko ami oferuj cymi szeroki program studiów, ale z  ograni-
czon  autonomi  wewn trzn . Pozostaj  ci le zwi zane z  uni-
wersytetami pa stwowymi lub prywatnymi, spe niaj cymi wo-
bec kolegiów liczne funkcje kontrolne – – musz  zaaprobowa  
program studiów, statuty oraz nadawane stopnie akademickie. 
Na przyk ad za o ony w  1896 r. Campion Hall w  Oxfordzie jest 
cz ci  Uniwersytetu Oksfordzkiego, za  pochodz cy z  1971 r. 
Heythrop College zale y od Uniwersytetu Londy skiego. W  In-
diach dzia a w  sumie 27 podobnych instytucji, po 2 w  Kanadzie 
i  Zimbabwe, po 1 za  w  Nepalu i  na Tajwanie.
 Kszta cenie filozoficzno-teologiczne by o naturalnym zwie -
czeniem edukacji humanistycznej w  tradycyjnym modelu szkol-
nictwa jezuickiego, a  zarazem istotnym etapem przygotowania 

10 Obliczenia w asne na podstawie danych zamieszczonych w  „Educatio  SJ” 
2003, nr  9, s.  9.

11 J. Kochanowicz, Nauczanie ksi y jezuitów – – wspó czesne za o enia i  ich reali-
zacja, w: Przemiany w  naukach o  wychowaniu – – idee, koncepcje, rzeczywisto  eduka-
cyjna, red. W.  Korzeniowska, Kraków 2002, s.  58.
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do przyj cia wi ce  kap a skich i  owocnego zaanga owania 
apostolskiego w  Ko ciele. Z  tworzonych g ównie na w asne po-
trzeby centrów studiów filozoficzno-teologicznych stopniowo 
wyrasta y w  dwudziestym wieku w  pe ni uformowane instytu-
cje akademickie. A  19 z  34 stanowi  dzi  samodzielne szko y 
wy sze, umo liwiaj ce odbycie studiów zarówno jezuitom, jak 
i  wszystkim innym zainteresowanym ich ofert  edukacyjn . 
Zale nie od lokalnych tradycji i  uwarunkowa  uczelnie te no-
sz  ró ne nazwy. W  San Miguel (Argentyna), w  Belo Horizonte 
(Brazylia), w  Zagrzebiu (Chorwacja), w  Grenadzie (Hiszpania), 
w  Kinszasie (Kongo), w  Neapolu i  Cagliari (W ochy) u ywa si  
nazwy Fakultet. Za to w  Abid anie (Wybrze e Ko ci S onio-
wej), Asunción (Paragwaj), Brukseli (Belgia), Moskwie (Rosja), 
Rzymie (W ochy), Santo Domingo (Dominikana) czy Szkodrze 
(Albania) przyj to okre lenie Instytut. Uczelnie w  Monachium 
i  we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) nazywaj  si  szko ami 
wy szymi (Hochschule), za  w  D akarcie (Indonezja) funkcjo-
nuje szko a filozofii (School of Philosophy). W  Pary u od roku 
1974 dzia a Centrum Sèvres, powsta e z  po czenia jezuickich 
Fakultetów – – Teologicznego z  Lyonu-Fourvière i  Filozoficznego 
z  Chantilly 12. Nazwy Centrum u ywa równie  wyj tkowa szko-
a wy sza kszta c ca katechetów w  Brukseli od roku 1946 – – Mi -

dzynarodowe Centrum Studiów nad Formacj  Religijn  (Centre 
International d’Etudes de la Formation Religieuse „Lumen Vitae”) 13.
 Obok wymienionych wy ej w  pe ni samodzielnych uczelni, 
trzy Fakultety – – w  Innsbrucku (Austria), Bradze (Portugalia) 
i  Bratys awie (S owacja) – – stanowi  integraln  cz  lokalnych 
uniwersytetów jako ich Wydzia y Teologiczne, natomiast kolej-
nych sze  posiada ró ne formy afiliacji. Na przyk ad powsta e 
w  latach 30. XX w.  Regis College w  Toronto (Kanada) pod koniec 
lat 50. przekszta ci o si  w  wydzia  teologiczny Saint Mary’s Uni-
versity w  Halifax, aby po up ywie dekady stworzy  wraz z  sze -
cioma innymi chrze cija skimi wy szymi szko ami teologicz-
nymi 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. podpisa a, odnawiane co kilka lat, porozumienie 
z  University of Toronto, uzyskuj c tym samym status kolegium 
sfederowanego 14. Pocz tki Miltown Institute w  Dublinie (Irlan-
dia) si gaj  lat 80. XIX w.  W  1968 r. jezuickie fakultety filozo-
fii i  teologii po czy y si  z  o rodkami kszta cenia kilku innych 
zgromadze  zakonnych, tworz c uczelni  w  jej obecnym kszta -
cie, która ponadto od 2005 r. otrzyma a status kolegium uznane-
go (Recognised College) Irlandzkiego Uniwersytetu Narodowego 
(National University of Ireland) 15. Podobnie za o ony w  1984 r. dla 
kleryków jezuickich Hekima College w  Nairobi (Kenia) po deka-
dzie dzia alno ci sta  si  kolegium sk adowym (Constituent Colle-
ge) Katolickiego Uniwersytetu Wschodnioafryka skiego (Catho-
lic University of Eastern Africa) 16, za  istniej cy od 1994 r. Arrupe 
College w  Harare (Zimbabwe) ju  po dwóch latach otrzyma  sta-
tus kolegium uniwersyteckiego (University College) stowarzy-
szonego z  Uniwersytetem Zimbabwe (University of Zimbabwe) 17. 
Tak e w  USA ma miejsce proces konsolidacji dwóch pozosta ych 
jeszcze samodzielnych, wy szych szkó  teologicznych z  jezuicki-
mi uniwersytetami. I  tak Weston Jesuit School of Theology, której 
pocz tki si gaj  roku 1922, w  czerwcu 2008  r. sta a si  cz ci  re-
nomowanego, jezuickiego uniwersytetu Boston College w  stanie 
Massachusetts 18, a  zapocz tkowana w  1934  r. Jesuit School of The-
ology at Berkeley od pierwszego lipca 2009 r. wejdzie w  struktury 
innego, jezuickiego uniwersytetu – – kalifornijskiego Santa Clara 
University 19. W  Polsce jezuicki o rodek kszta cenia teologicz-
nego od roku 1988 wspó tworzy Papieski Wydzia  Teologiczny 
w  Warszawie jako jego Sekcja w. Andrzeja Boboli „Bobolanum”, 
natomiast studium filozofii w  Krakowie da o pocz tek instytu-
cji, która od roku 2000 funkcjonuje jako dwuwydzia owa Wy -
sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. Dla dope -
nienia obrazu nale y wymieni  jeszcze dwie jezuickie wy sze 

14 http://www.regiscollege.ca/regis/history (26.05.2009).
15 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).
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szko y teologiczne w  Ranchi (Indie) i  Chartumie (Sudan), które 
posiadaj  status Wy szego Seminarium Duchownego (Major Se-
minary), a  wi c instytucji przygotowuj cej wy cznie kandyda-
tów do kap a stwa.
 Przekszta cenia, rozwój strukturalny lub konsolidacje do-
tychczasowych jezuickich instytucji o wiatowych o  profilu te-
ologiczno-filozoficznym nie wyczerpuj  aktywno ci zakonu na 
tym polu. W  odpowiedzi na rodz ce si  potrzeby lokalnych Ko -
cio ów i  spo eczno ci powstaj  tak e zupe nie nowe inicjatywy. 
Na przyk ad w  Uppsali (Szwecja) w  roku 2001 otwarto Instytut 
Studiów Katolickich im. kard. Newmana (Newmaninstitutet), ofe-
ruj cy wszystkim zainteresowanym mo liwo  odbycia studiów 
z  zakresu teologii, filozofii i  kultury (literatura, muzyka, sztuki 
plastyczne i  architektura). Równocze nie Instytut odpowiada za 
formacj  filozoficzno-teologiczn  kandydatów do kap a stwa 
z  diecezji sztokholmskiej. Chocia  program studiów nie uzyska  
jeszcze aprobaty w adz pa stwowych, to nowa instytucja jest na 
dobrej drodze, aby sta  si  istotnym elementem ycia akademi-
ckiego i  debaty naukowej w  Skandynawii 20.
 Potrzeb  uzupe nienia tradycyjnie humanistycznego mode-
lu kszta cenia w  szko ach jezuickich o  dziedziny specjalistyczne 
z  zakresu np.  nauk medycznych, technicznych, przemys owych 
lub ekonomicznych dostrze ono pod koniec XIX w.  W  odpowie-
dzi na rodz ce si  potrzeby edukacyjne spo ecze stw i  cz sto 
z  inspiracji dawnych wychowanków, jezuici otwierali nowe in-
stytucje o wiatowe. W  ten sposób powsta a np.  w  1898 r. wy sza 
szko a techniczno-przemys owa w  Lille (Francja) nazwana Ka-
tolickim Instytutem Sztuki i  Rzemios  (Institut Catholique d’Arts 
et Métiers – – ICAM). W  Hiszpanii podobn  uczelni  pod nazw  
Katolicki Instytut Sztuk i  Przemys ów (Instituto Católico de Artes 
e  Industrias – – ICAI) otwarto w  roku 1908. Z  laboratorium che-
micznego przy jezuickim kolegium w. Ignacego w  Sarriá pod 
Barcelon  powsta  samodzielny Instytut Chemiczny (Institut 
Químic de Sarriá – – IQS) 21.

20 http://www.newman.se/Index.htm (28.05.2009).
21 A.P. Bie , Apostolat intelektualny „nowego Towarzystwa”, w: Intelektualny 

wymiar misji Ko cio a, red. W.  Kubik, Kraków 2002, s.  104.
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 Obecnie  ICAM kszta ci in ynierów w  Lille, Nantes i  Tulu-
zie, a  we wspó pracy z  jezuitami polskimi w  ramach Fundacji 
Edukacji Technicznej realizuje w  Gliwicach roczny program 
kszta cenia studentów, cz cy teori  z  d ugoterminowymi kil-
kumiesi cznymi praktykami w  zak adach pracy (tzw. Silesianum 
Professional), a  tak e uruchamia pi cioletnie studia dzienne dla 
absolwentów szkó  rednich (tzw. ICAM Mi dzynarodowe Studia 
Techniczne) 22. Madrycka ICAI od 1978 r. z  powodzeniem funk-
cjonuje w  strukturach Papieskiego Uniwersytetu Comillas 23, za  
barcelo ski IQS od 1991 r. jest cz onkiem-za o ycielem katalo -
skiego Uniwersytetu Ramona Llulla 24.
 W sumie Towarzystwo Jezusowe odpowiada dzisiaj za 64 
uczelnie specjalistyczne i  zawodowe w  16 krajach wiata 25. S  
w ród nich m.in. wy sze szko y nauczycielskie – – 9 w  Indiach, po 
1 w  Hiszpanii i  Zambii. Na przyk ad zambijski Charles Lwanga 
College of Education w  Monze rekrutuje corocznie setk  osób na 
trzyletnie studia dla nauczycieli szkó  podstawowych 26. W ród 
jezuickich uczelni specjalistycznych s  tak e wy sze szko y rol-
nicze: 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 Supé-
rieur Agro-Vétérinaire w  Kinszasie) czy na Madagaskarze (Ecole 
Professionnelle Supérieure Agricole w  Antananarivo). Kszta ceniem 
kadr dla rolnictwa zajmuje si  przynajmniej 5 (Centre for Natu-
ral Resources, Crop Protection Research Center, Entomology Research 
Insti tute, Laboratory of Applied Biology, The Center for Biodivers-
ity and Biotechnology) z  ogólnej liczby 11 jezuickich instytutów 
naukowo-badawczych funkcjonuj cych w  Indiach. 16 z  oma-
wianych 64 instytucji o wiatowych stanowi  wy sze szko y 
zarz dzania, administracji i  przedsi biorczo ci – – 11 w  Indiach 

22 http://www.icam.edu.pl/ (1.06. 2009).
23 http://www.upcomillas.es/ (28.05.2009).
24 http://www.iqs.url.es/ (6.06.2009).
25 Obliczenia w asne 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
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i  po 1 w  Brazylii, na Filipinach, w  Hiszpanii, w  Kamerunie i  na 
Wybrze u Ko ci S oniowej. Programy studiów ekonomicznych, 
informatyka, marketing i  zarz dzanie cz sto pojawiaj  si  tak e 
w  ofercie wy szych szkó  in ynierskich, których jest w  sumie 14. 
Oprócz wspomnianych wy ej instytucji hiszpa skich i  francu-
skich, nale y wymieni  jeszcze algierskie Centre d’initiation à des 
Activités en Recherche Appliquée, Centro de Estudios Superiores Técni-
co Empresariales w  Santander (Hiszpania), belgijski Institut Gram-
me (od roku 1996 Wydzia  Haute Ecole Mosane d’Enseignement 
Supérieur) 27, brazylijskie Faculdade São Luis i  Centro Universitário 
da FEI, wenezuelski Instituto Universitario Jesús Obrero, liba ski 
Institut Technique Notre-Dame de la Consolata, malgaski Collège 
Saint François-Xavier: Institut Technique Supérieur czy za o ony 
w  2005 r. Xavier Institute of Engineering afiliowany do Uniwersy-
tetu w  Bombaju.
 Wyj tkowy charakter maj  dwie inne indyjskie instytucje 
o wiatowe – – Loyola Community College i  St. Joseph Community Col-
lege – – nale ce do licz cej 213 kolegiów federacji dzia aj cej w  19 
indyjskich stanach. Kolegia te, zapewniaj c wy sz  edukacj  
techniczn  osobom pokrzywdzonym przez los i  ekonomicznie 
upo ledzonym, yj cym na granicy n dzy w  miastach lub wio-
skach, daj  tym samym szans  na realn  popraw  ich sytuacji 
ekonomicznej. Poniewa  kolegia funkcjonuj  w  cis ej wspó pra-
cy z  lokaln  spo eczno ci  i  przemys em, pomagaj  swoim stu-
dentom w  zdobyciu odpowiednich kompetencji zawodowych 
prowadz cych do zdobycia dobrze p atnej pracy 28.
 Funkcje specjalistycznych instytucji o wiatowych spe niaj  
równie  ma e o rodki naukowo-badawcze. Na przyk ad w  Bom-
baju przy kolegium w. Franciszka Ksawerego od roku 1926 
dzia a centrum bada  historyczno-archeologicznych nad kul-
tur  Indii (Heras Institute of Indian History and Culture). Instytut, 
dysponuj c w asn  bibliotek  i  muzeum, obok prac badawczych 
prowadzi równie  liczne programy dydaktyczne 29. Natomiast 

27 http://www.helmo.be/gramme/presentation/historique.php (26.05.2009).
28 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).
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w  Barcelonie od ponad 30 lat dzia a pierwszy w  Europie Instytut 
Bioetyki (Institut Borja de Bioètica) prowadz cy studia interdy-
scyplinarne w  zakresie nauk medycznych i  etyki, od roku 2000 
w  strukturach Uniwersytetu Ramona Llulla 30. Ponadto progra-
my specjalistycznych studiów pomaturalnych uruchamiane s  
przy niektórych szko ach rednich – – np.  w  Belize w  ramach St. 
John’s College albo na Madagaskarze w  Collège Saint Michel. Jesz-
cze inny charakter ma Lycée Privé Ste-Geneviève w  Wersalu, któ-
ra jest instytucj  specyficzn  dla francuskiego systemu o wiaty, 
prowadz c kursy przygotowawcze dla uczniów zamierzaj cych 
ubiega  si  o  przyj cie do presti owych pa stwowych uczelni 
tzw. grande école 31.
 Do jezuickich instytucji o wiatowych szczebla wy szego za-
liczanych jest równie  21 o rodków okre lanych w  krajach an-
gloj zycznych jako University residence, a  b d cych rodzajem 
akademików, które równolegle z  opiek  duszpastersk  oferuj  
tak e tutorat, kursy uzupe niaj ce i  specjalistyczne oraz progra-
my pomagaj ce rozwija  osobist  karier  zawodow . Informator 
o  jezuickich placówkach edukacyjnych wymienia po 1 o rodku 
w  Hong Kongu (Chiny) i w  Melbourne (Australia), po 2 w  Inns-
brucku (Austria) i  Harare (Zimbabwe), a  we W oszech obok 
4  rzymskich Collegio pontificio, uwzgl dnia jeszcze Collegio uni-
versitario w  Wenecji i  Centro universitario w  Palermo. 6 placówek 
hiszpa skich w  Madrycie, Valladolid i  Santiago de Compostela 
nosi nazw  Colegio Mayor, za  3 o rodki francuskie, przeznaczo-
ne g ównie dla studentów medycyny, to Centre Laennec w  Pary-
u, Centre Culturel Médical Augustin Fabre w  Marsylii, Maison des 

Étudiants Catholiques w  Lyonie.
 Ostatni  grup  instytucji zwi zanych z  wy szym wykszta ce-
niem s  o rodki i  centra oferuj ce szkolenia podyplomowe, se-
minaria i  kursy formacyjne z  zakresu pedagogiki ignacja skiej. 
Ich oferta skierowana jest zarówno do nauczycieli szkó  rednich 
i  podstawowych, jaki i  wychowanków oraz rodziców uczniów 
ucz szczaj cych do szkó  jezuickich. S  to m.in. paryskie Cen-
trum Studiów Pedagogicznych (Centre d’Études Pédagogiques), 

30 http://www.ibbioetica.org/es/ (6.06.2009).
31 http://www.bginette.com/ (11.06.2009).
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rzymskie Centrum Formacji Edukacyjnej Jezuitów W oskich 
(Centro di Formazione per l’Attività Educativa dei Gesuiti d’Italia) 
oraz gdy skie Centrum Kszta cenia Liderów i  Wychowawców 
im. Pedro Arrupe.

Szkolnictwo rednie, podstawowe (elementarne) 
i  wychowanie przedszkolne
 Ukszta towany w  XVI wieku i  skodyfikowany w  Ratio Studio-
rum (1599) model jezuickiej instytucji o wiatowej zak ada  dwa 
szczeble kszta cenia – – klasy wy sze (teologia i  filozofia) oraz klasy 
ni sze (gramatyka, retoryka i  poetyka). Instytucje z  klasami wy -
szymi istnia y tylko w  wi kszych o rodkach miejskich lub tam, 
gdzie hojnemu fundatorowi na tym zale a o. Wi kszo  kolegiów 
realizowa a program klas ni szych, który by  odpowiednikiem 
dzisiejszego kszta cenia na poziomie rednim. W  XIX i  XX wie-
ku, wraz ze zmianami spo eczno-kulturowymi, szko y jezuickie 
stopniowo rozszerza y zakres kszta cenia równie  na wcze niej-
sze etapy: podstawowy, a  nawet przedszkolny. Dzia o si  tak naj-
cz ciej na pro b  lokalnych rodowisk zadowolonych z  efektów 
kszta cenia na poziomie rednim lub te  wi za o si  z  konieczno -
ci  prowadzenia katolickich szkó  przyparafialnych. Obecne zró -
nicowanie wynika tak e z  bogactwa strukturalnego systemów 
edukacyjnych, w  jakie szko y jezuickie musz  si  wpisa  w  po-
szczególnych pa stwach wiata. Szczególnie widoczne jest ono 
w  odniesieniu do poziomu redniego – – np.  wzajemne relacje mi -
dzy stopniem pierwszym i  drugim (w polskich realiach mi dzy 
gimnazjum a  liceum), ró ne typy instytucji kszta cenia ogólnego 
lub zawodowego, ale tak e ró ny czas trwania i  zakres kszta ce-
nia obowi zkowego (compulsory education) czy wreszcie miejsce 
kszta cenia policealnego w  danym systemie edukacyjnym. Maj c 
na uwadze wspomnian  ró norodno , na podstawie informacji 
zawartych w  najnowszym dyrektorium Sekretariatu, uzupe nio-
nych o  dane odnalezione w  Internecie, zestawi em liczb  jezui-
ckich szkó  zale nie od oferowanego przez nie poziomu kszta ce-
nia. Wyniki oblicze  zosta y zebrane w  poni szej tabeli (tabela 2).
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Tabela 2 – – Liczba instytucji o wiatowych wed ug realizowanego poziomu 
kszta cenia w  2009 r. z  uwzgl dnieniem liczby krajów

Poziom kszta cenia: Liczba instytucji Liczba krajów
redni (I i  II stopnia) 339 49
redni i  podstawowy 69 14
redni, podstawowy i  przedszkolny 101 23

podstawowy 128 14
podstawowy i  przedszkolny 23 7
Przedszkolny 8 3

 Jak wynika z  zestawienia, tradycyjnie najwi cej jezuickich 
placówek o wiatowych realizuje programy kszta cenia wy cz-
nie na poziomie rednim. Dodajmy, e  jedn  z  najm odszych in-
stytucji w  tym sektorze jest za o ona w  2008 r. szko a w  Decinie 
w  Czechach 32. Kategoria ta uwzgl dnia równie  48 indyjskich 
Higher Secondery Schools zaliczanych do szkó  policealnych. Na 
drugim miejscu pod wzgl dem ilo  instytucji s  szko y realizu-
j ce wy cznie program edukacji elementarnej – – w  Indiach jest 
ich a  80, a w  USA 10. Na trzecim miejscu znalaz y si  zak ady re-
alizuj ce model pe nej formacji od wychowania przedszkolnego 
po matur , przy czym najwi cej jest ich w  krajach hiszpa skoj -
zycznych – – Hiszpania 15, Argentyna, Chile i  Peru po 11, Kolum-
bia 10. Najmniej placówek zajmuje si  wy cznie wychowaniem 
przedszkolnym – – 4 na Tajwanie, a  po 2 w  Libanie i  Japonii.
 Wi kszo  omawianych instytucji jest obecnie koedukacyj-
na, cho  nadal funkcjonuj  pojedyncze szko y wy cznie dla 
ch opców, np.  w  Irlandii. W  Indiach i w  Zambii Towarzystwo 
Jezusowe prowadzi cznie 5 ma ych seminariów duchownych, 
czyli zak adów szkolno-wychowawczych, w  których wykszta -
cenie rednie zdobywaj  kandydaci do kap a stwa. Zaledwie 25 
o rodków w  13 krajach to szko y z  internatem – – najwi cej, bo 7, 
we Francji. Najm odsz  koedukacyjn  szko  redni  jest za o o-
ne w  2005 r. przez niemieckiego jezuit  Waltera Happela Loyola-
-Gymasium w  Prizren (Kosowo) na 750 osób, z  internatami dla 
350 ch opców i  dziewcz t 33. Nietypow  szko  z  internatem jest 

32 http://www.nativity.cz/ (14.06.2009).
33 Asociation „Loyla-Gymnasium”. Vjetari/Jahrbuch 2008/2009, Prizren 2008, 

s.  114.
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 Nazaret w  Alicante (Hiszpania). W  latach 70. XX w.  liczy a ona 
190 ch opców w  wieku od lat 5 do 17 lat, którymi opiekowa o si  
4 wychowawców. Obecnie dziewcz ta i  ch opcy od 6 do 23 lat, 
którzy z  ró nych racji – – rodzinnych i/lub socjalnych – – nie mog  
przebywa  w  swoim naturalnym rodowisku, kontynuuj  nauk  
w  Colegio Nazaret, maj c do dyspozycji sie  sze ciu ognisk-rezy-
dencji z  40-osobowym personelem w  trzech dzielnicach Alican-
te 34. Inne przyk ady szkó  dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, trudno ciami emocjonalnymi czy zaburzeniami 
zachowania, to za o ona w  1958 r. przez irlandzkich jezuitów St. 
Declan’s School w  Dublinie 35 albo istniej ca od 1999  r. St. Char-
les Lwanga Learning Centre w  Harare (Zimbabwe) 36. Natomiast 
kszta ceniem dzieci niepe nosprawnych od 1970 r. zajmuje si  
Shishu Bikas Kendra w  Nepalu 37.
 Niekiedy w  ramach du ych instytucji edukacyjnych, b d -
cych cz sto zespo ami autonomicznych szkó , mog  dzia a  rów-
nie  szko y artystyczne lub techniczne. Na przyk ad w  ramach 
portugalskiego Colégio das Caldinhas obok przedszkola, szko y 
podstawowej i  redniej funkcjonuje szko a muzyczna Conser-
vatório de Música, szko a techniczno-artystyczna Escola Profis-
sional Artística – – ARTAVE kszta c ca wykonawców w  zakresie 
instrumentów d tych i  smyczkowych oraz Escola Profissional – – 
OFICINA dedykowana informatyce i  multimediom 38. Obok 13 
szkó  lub oddzia ów kszta cenia techniczno-zawodowego w  ra-
mach wi kszych instytucji o wiatowych w  Ekwadorze, Francji, 
Hiszpanii i  Portugalii, zakon prowadzi jeszcze 54 samodzielne 
szko y techniczne szczebla redniego w  17 krajach wiata; naj-
wi cej w  Indiach, gdzie jest ich 22.
 Towarzystwo Jezusowe odpowiada równie  za 8 szkó  wie-
czorowych w  5 krajach. Na przyk ad Colegio Nocturno 20 de Abril 
w  Guayaquil (Ekwador) zosta o otwarte w  latach 50. XX  w.  równo-
legle z  Colegio San Francisco Javier, z  my l  o  m odzie y robotniczej 

34 http://www.nazaretalicante.es/centro_vida.htm (6.06.2009).
35 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).
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i  pracuj cej, która ze wzgl du na znikome rodki materialne nie 
mia aby szans podj  nauki w  szkole redniej. Aktualnie dwóch 
jezuitów i  14 nauczycieli wieckich prowadzi w  niej zaj cia dla 
150 uczniów 39. Natomiast edukacja doros ych na poziomie pod-
stawowym i  rednim jest g ównym celem takich jezuickich in-
stytucji, jak np.  Centro Estudios del Nivel Secundario Para Adultos, 
No. 451 w  San Miguel (Argentyna) albo Centro Educativo Parro-
quial Nuestra Señora de Fátima w  Miraflores (Peru). Dla pe nego 
obrazu warto zaznaczy , e  oprócz tworzenia instytucji specjali-
stycznych, programy edukacji wieczorowej i  edukacji doros ych 
s , w  zale no ci od potrzeb, uruchamiane równie  w  ju  istniej -
cych szko ach ogólnokszta c cych. Na przyk ad w  kursach wie-
czorowych w  Kolegium w. Ignacego w  Rio de Janeiro w  roku 
2002 wzi o udzia  1406 uczniów w  wieku od 19 do 26 lat, którzy 
nie mieli szans ucz szcza  do szko y w  dzieci stwie 40.
 Osobn  kategori  instytucji o wiatowej wyró nionej w  dy-
rektorium Sekretariatu s  tzw. sieci szkó  (educational networks) 
powstaj ce w  ró nych cz ciach wiata jako odpowied  zakonu 
na potrzeby edukacyjne grup spo ecznych poddanych procesom 
ubo enia, marginalizacji czy wykluczania. Pocz tki najwi kszej 
z  sieci by y bardziej ni  skromne. W  marcu 1955 r. o. José Vélaz 
wraz z  grup  m odych, wieckich wspó pracowników otwo rzy  
na przedmie ciach Caracas (Wenezuela) dla setki ch opców sie-
dz cych na nieuprz tni tej jeszcze pod odze w  wie o wybu-
dowanym domu pierwsz  szko  Fe e Alegía (Wiara i  Rado ). 
W  roku 1993 w  12 krajach Ameryki aci skiej by o ju  581 szkó , 
o rodków edukacji na odleg o , a  tak e nieformalnych lub nie-
oficjalnych centrów o wiatowych; w  5 lat pó niej w  13 krajach 
dzia a o 1743 o rodków zwi zanych z  ruchem edukacji ludowej 
Wiara i  Rado 41. W  Indiach dzia a obecnie 6 niezale nych sie-
ci edukacyjnych, m.in. Dalit Centre of St. John de Britto, licz ca 
52 placówki kszta cenia podstawowego dla tzw. niedotykal-
nych, a  wi c grupy o  najni szym statusie spo ecznym,  yj cej 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  mo-

vement for integral popular education, „Educatio SJ” 1999, nr  2, s.  2-8.
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 marginesie systemu kastowego 42, Gananamata Seva Sadan z  4 szko-
ami rednimi i  11 podstawowymi dla tubylczej ludno ci stano-

wi cej obecnie mniejszo  etniczn  w  dystrykcie Talasari, a  tak e 
licz ca 6 szkó  rednich De Nobili Branch Schools dla mieszka ców 
ubogich rejonów stanu Bihar43. W  Hiszpanii powierzona Towa-
rzystwu Jezusowemu Fundación Escuelas Profesionales Sagrada Fa-
milia (SAFA) prowadzi cznie 27 oddzia ów kszta cenia technicz-
no-zawodowego 44. W  USA dzia aj  dwie sieci szkolne: Cristo Rey 
z  7 (na ogóln  liczb  22) placówkami i  Nativity z  16 (na ogóln  
liczb  60) o rodkami prowadzonymi przez jezuitów; obie adre-
sowane do rodzin wielkomiejskich o  niskich dochodach, przede 
wszystkim latynoskich lub afroameryka skich, których nie sta  
na posy anie dzieci do dobrych, katolickich gimnazjów 45. 
 Dynamik  wzrostu instytucji o wiatowych dzia aj cych 
w  sieciach edukacyjnych w  ostatnim pi cioleciu w  po czeniu 
z  liczb  wychowanków i  pa stw obj tych sieciami dokumentuj  
statystyki publikowane przez Sekretariat ds. Wychowania. Na 
ich podstawie opracowana zosta a poni sza tabela (tabela 3).

Tabela 3 – – Liczba instytucji, uczniów i  pa stw w  sieciach edukacyjnych w  la-
tach 2003-2008.

Rok Liczba o rodków Liczba uczniów Liczba krajów
2003 1121 763 284 19
2005 2603 1  144 864 19
2006 2808 1  226 052 19
2007 2949 1  493 731 20
2008 2947 1  516 166 20

42 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 nale cej 
do sieci Nativity na przyk adzie szko y w  Baltimore, por. J.  Kochanowicz, Saint Ig-
natius 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 mo emy zauwa y , e  jakkolwiek 
w  ostatnim pi cioleciu sieci edukacyjne rozszerzy y si  tylko na 
jedno pa stwo, to systematycznie wzrasta liczba osób korzy-
staj cych z  tej formy kszta cenia instytucjonalnego. Najwi kszy 
przyrost uczniów (o ponad 267 tys.) odnotowano w  roku 2007, 
w  którym tak e o  jeden wzros a liczba krajów, za  najmniejszy 
(ok. 20 tys.) ju  w  roku nast pnym. Równocze nie pocz tkowo 
wysoka dynamika wzrostu samych instytucji (o ok. 60% w  skali 
roku) os ab a i w  roku 2008 sieci odnotowa y pierwszy spadek 
o  2 placówki.
 Wa n  pomoc w  edukacji dzieci, m odzie y i  doros ych za-
pewniaj  równie  instytucje specjalizuj ce si  w  kszta ceniu na 
odleg o  z  wykorzystaniem radia i  Internetu. Do najwi kszych 
i  najstarszych nale y Fundación Canaria Radio ECCA, która od 
1965 r. prowadzi edukacj  doros ych w  zakresie szko y redniej. 
Oprócz Hiszpanii, Mauretanii i  Wysp Zielonego Przyl dka sy-
stem nauczania wypracowany przez Radio ECCA zosta  wpro-
wadzony w  15 krajach latynoameryka skich 46. W  roku 1971 ru-
szy a szko a radiowa Escuelas Radiofónicas Santa María w  La Vega 
(Dominikana) oferuj ca dzisiaj 8 pó rocznych kursów kszta ce-
nia podstawowego oraz 4 dziewi ciomiesi czne kursy z  zakre-
su szko y redniej dla doros ych 47. Dzia aj cy w  Gwatemali od 
1979 r. Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica za po red-
nictwem programu radiowego „El Maestro en Casa” (Nauczy-
ciel w  domu) prowadzi bardzo szerok  dzia alno  o wiatow  
obejmuj c  zarówno dzieci i  m odzie , jak i  doros ych. Oprócz 
kursów na poziomie alfabetyzacji, kszta cenia pocz tkowego, 
podstawowego i  redniego, oferuje kursy dokszta caj ce dla 
pracuj cych nauczycieli nauczania pocz tkowego, a  tak e dwu-
j zyczne kursy w  zakresie nauczania pocz tkowego dla grup et-
nicznych Q’eqchi’ i  Kaqchikel z  plemienia Maya 48. By  mo e nie-
d ugo w  podobn , ogólnokrajow  instytucj  o wiatow  rozwinie 
si  lokalna szko a radiowa w  parafii Chikuni w  Zambii. Uru-
chomione przez jezuickich misjonarzy radio nadaje  codziennie 

46 http://www.radioecca.org/conozca/index.html (15.06.2009).
47 http://www.rsantamaria.com/escuelas.html (11.06.2009).
48 http://www.iger.edu.gt/ (14.06.2009).



308 A  P  B

dwugodzinny program szkolny dla 1  200 uczniów rozsianych 
w  21 stacjach misyjnych 49.
 Podobnie jak szko a radiowa w  Chikuni, ogólnym statysty-
kom i  rejestrom w  dyrektoriach Sekretariatu wymyka si  sze-
reg innych, lokalnych inicjatyw, przybieraj cych z  czasem co-
raz bardziej instytucjonalne ramy. Z  polskiego podwórka warto 
wymieni  cho by akcj  obozów wakacyjnych organizowanych 
od 1980 r. z  my l  o  formacji religijnej dla sierot naturalnych 
i  spo ecznych z  pa stwowych domów dziecka. Wyros e z  akcji 
krakowskie „Dzie o Pomocy Dzieciom” prowadzi obecnie dwie 
placówki opieku czo-wychowawcze i  o rodek adopcyjny 50. Od 
ponad wier wiecza Jezuicka S u ba Uchod com (Jesuit Refu-
gee Service – – JRS) wspó organizuje szko y podstawowe i  red-
nie w  obozach dla uchod ców. W  2004 r. w  20 krajach wiata 
ucz szcza o do nich ok. 150 tys. dzieci. Oprócz szkó , przed-
szkoli i  obków JRS odpowiada za organizacj  kursów czytania 
i  pisania dla doros ych, kursów j zykowych, kursów z  zakresu 
o wiaty zdrowotnej, technicznych i  nauczycielskich. Obok kla-
sycznych modeli szkó  stacjonarnych w  obozach dla uchod ców 
wykorzystywane s  tak e formy edukacji korespondencyjnej. 
Na przyk ad za o ona przez JRS w  Malawi pod koniec lat 80. in-
stytucja Ensino Secundário Especial Moçambicana powsta a z  my l  
o  kszta ceniu przysz ych nauczycieli nauczania pocz tkowego 
w ród uchod ców z  Mozambiku. W  1994 r. posiada a ponad 500 
studentów, 8 centrów z  dwoma lub trzema tutorami w  ka dym, 
zapewnia a podr czniki i  pomoce metodyczne dla tutorów, testy 
i  ich weryfikacj 51.
 Ko cz c ten schematyczny i  z  konieczno ci skrótowy prze-
gl d wspó czesnych instytucji o wiatowych zwi zanych z  cha-
ryzmatem wychowawczym jezuitów, zdaj  sobie spraw , e  nie 
wyczerpuje on bogactwa wszystkich form i  struktur, w  jakich 
jest realizowany. Jednak niezale nie od spo eczno-politycznych 

49 Radio school in Zambia, „Educatio SJ” 2005, nr  13, s.  9.
50 mi ca – – kraina u miechem malowana, red. M. Jakubczyk, J. d o, B. Ste-

czek, Kraków 2008, s.  227. Por. tak e 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.
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ogranicze , ekonomicznych uwarunkowa  i  lokalnych trady-
cji, a  tak e odwa nych i  twórczych odpowiedzi na wyzwania 
wspó czesnego wiata, które wspólnie s  czynnikami wp ywa-
j cymi na zró nicowanie tych instytucji, wspólny pozostaje ich 
ignacja ski idea  – – „pomaganie duszom” rozumiane jako wy-
chowywanie „ludzi dla innych”.
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DZIEJE FUNDACJI  KOLEGIÓW JEZUICKICH 

W RZECZYPOSPOLITEJ  W UJ CIU JAKUBA 

SZAFARZY SKIEGO

 Pierwsze pokolenie jezuitów dzia aj cych na ziemiach Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów posiada w  swoich szeregach wiele in-
teresuj cych i  zas u onych dla kultury narodowej postaci. Obok 
np.  Piotra Skargi, Jakuba Wujka czy Marcina Laterny, spotykamy je-
zuitów mniej znanych, którzy nie zawsze znale li miejsce na kartach 
s owników i  encyklopedii, a ich yciorysy nie doczeka y si  szersze-
go opracowania. Do takich nie w  pe ni upami tnionych jezuitów 
pierwszego pokolenia dzia aj cych na ziemiach Rzeczypospolitej, 
i  to w  sposób typowy dla ówczesnych jezuitów, bo na wielu polach, 
mo na zaliczy  równie  Jakuba Szafarzy skiego (1552-1601), pro-
fesora w  kolegiach, kaznodziej , jednego z  cenzorów Biblii Jakuba 
Wujka, t umacza oraz autora jednego z  pierwszych opisów dziejów 
fundacji kolegiów jezuickich w  Rzeczypospolitej.
 Jakub Szafarzy ski (Szafranius, Sapharnius, Safarnius, 
Szafra  ski) urodzi  si  w  1552 roku 1 w  Kcyni (niem. Exin)2, 

1 W  zwi zku z  dat  urodzenia Szafarzy skiego pojawiaj  si  w  niektórych 
publikacjach oczywiste b dy. Alegambe i  Sotwel, a  za nimi Mecherzy ski, 
podaj  rok 1574 (w tym roku Szafarzy ski wst pi  do jezuitów). P. Alegambe, 
Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu. Post excusum 1608 Catalogum R. P. Petri Ri-
badeneira... nunc novo apparatu librorum ad annum 1642... adornata..., Antverpiae 
1643, s.  213; N.  Sotwel, Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, Romae 1676, s.  389; 
K. Mecherzy ski, Historya wymowy kaznodziejskiej w  Polsce, Kraków 1864, s.  451.
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 miejscowo ci 2malowniczo po o onej w  Wielkopolsce na wyso-
kim wzgórzu morenowym (136 m n.p.m.), góruj cym nad oko-
lic , u  stóp którego p ynie rzeczka zwana dzi  Kcynk  (lewy do-
p yw Noteci). Z  przekazów historycznych wiadomo, e  ju  na 
prze omie XI/XII wieku istnia  tu gródek. W  1088 roku ksi  
W adys aw Herman (1042 lub 1044-1102) ufundowa  w  Kcyni 
ko ció  pod wezwaniem w. Idziego, jednego z  grona czternastu 
wspomo ycieli. Prze omow  dat  w  historii miasta by  rok 1262, 
kiedy to ksi  kaliski Boles aw Pobo ny (1221-1279) dokona  
lokacji Kcyni na prawie magdeburskim, co da o miastu awans 
do grona nielicznych miast Wielkopolski. W  XV wieku miasto 
posiada o zamek i  mury obronne. Najwi kszy rozwój miasta da-
tuje si  na XVI-XVII wiek, wówczas Kcynia by a stolic  powiatu 
kcy skiego w  województwie kaliskim 3.
 Przy przyj ciu do jezuitów w  lipcu 1574 roku, Szafarzy ski 
zosta  poddany egzaminowi, podczas którego wyzna , e  przy-
szed  na wiat w  ma e stwie zawartym sakramentalnie oraz 
e  nie mia  brata ani siostry, za  jego matka Jadwiga y a z  haf-

towania i  mia a dobr  sytuacj  materialn 4. Z  dokumentu tego 

2 Badania naukowe na temat wyja nienia nazwy miejscowo ci „Kcynia” nie 
da y jak dot d jednoznacznej odpowiedzi na to zagadnienie. Por. S. Rospond, 
S ownik etymologiczny miast i  gmin PRL, Wroc aw-Warszawa-Kraków-Gda sk-
- ód  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 po wi conych Szafa-
rzy skiemu wyst puj  zniekszta cone lub b dne nazwy jego miejscowo ci 
rodzinnej, np.  Kuna, Kunów (miasteczko w  Radomskiem) lub nawet Kowno. 
P. Alegambe, Bibliotheca scriptorum..., s.  213; N. Sotwel, Bibliotheca Scriptorum..., 
s.  389; K. Mecherzy ski, Historya wymowy kaznodziejskiej..., s.  451; F.M. Sobiesz-
cza ski, Szafarzy ski Jakub, w: Encyklopedyja powszechna, t.  24, Warszawa 1867, 
s.  527; Szafarzy ski Jakub, w: Encyklopedja ko cielna ks. M. Nowodworskiego, 
t.  27, Warszawa 1904, s.  455; Podr czna encyklopedia ko cielna, 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 ni skiego, Po-
zna  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 penu-
ria rerum temporalium, habetque necessaria ad honestae vitae sustentationem. 
[...] Nullum fratrem nec sororem habet”. Universitetsbiblioteket Uppsala H-167 
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wynika, i   przeprowadzaj cy z  nim rozmow  jezuita stwierdzi , 
nie ma przeszkód, które uniemo liwia yby przyj cie Szafarzy -
skiego do zakonu oraz e  kandydatowi podoba si  Instytut 
zakonu i  jego cel 5. Kandydat z o y  zapewnienie, e  poddaje 
siebie i  swoje pragnienia decyzjom prze o onych zakonnych. 
Potwierdzi , e  jest osob  bez enn  i  nikomu nie z o y  obietnicy 
ma e stwa, nie ma d ugu do sp acenia ani innych zobowi za  
publicznych, nosi natomiast w  sobie pragnienie ycia i  mierci 
w  zakonie 6. Stwierdzi , e  nie nauczy  si  adnego rzemios a 7. 
Przy pytaniach dotycz cych stanu zdrowia poda , e  ma pew-
ne niedomaganie w  lewej stopie, które ju  dwukrotnie si  od-
nawia o 8. Zgodnie z  regu  Towarzystwa Jezusowego i  stosow-
nie do zarz dzenia prze o onego zakonnego, wyrazi  gotowo  
rozdania swoich dóbr biednym po uko czeniu pierwszego roku 
nowicjatu 9.
 Zanim Szafarzy ski z o y  w asnor czny podpis pod egzami-
nem, prowadz cy z  nim rozmow  jezuita zanotowa , e  kandy-
dat z o y  24 lipca 1574 roku wyznanie wiary. Uwaga ta nie jest 
bez znaczenia, zwa ywszy, e  podczas nauki Szafarzy ski korzy-
sta  z  podr czników napisanych przez autorów protestanckich, 
a  ponadto Kcynia i  jej okolice by y terenem dzia alno ci ró nych 
grup innowierców, z  którymi Szafarzy ski zapewne si  zetkn , 
chocia , jak zaznaczy  w  egzaminie, nie wyznawa  jakichkolwiek 
opinii sprzecznych z  nauk  Ko cio a katolickiego. Podkre li  

f.  122 (Examina novitiorum ad novitiatum Braunsbergensem 1569-1575) (dalej cytu-
j  jako: BUpps H-167 f. 122).

5 „Nullum habet impedimentum essentiale. [...] Placuit illi institutum Socie-
tatis et finis eius, cum reliquis ad eos continet in 1º capite”. Tam e, 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 So-
cietate”, tam e, f. 122.

7 „Nullum didicit artem mechanicam”, tam e, f. 122.
8 „Habuit morbum in pede l[a]evo, qui iam bis rinovabatur”, tam e, f. 122.
9 „Omnia mihi placuerunt et promitto me distributurum bona mea quan-

documque post elapsum annum probationis praescripserit superior meus le-
gittimus. Distribuam vero pauperibus iuxta praeceptum Societatis, vel Institu-
tum quod continetur initio quanti cap. Examinis”, tam e, f. 122.
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 tak e, e  aden z  jego przodków nie zosta  zganiony ani ukarany 
z  powodu b dów przeciwko religii chrze cija skiej 10.
 Pierwsze nauki pobiera  Szafarzy ski w  miejscowo ci rodzin-
nej 11. Informacja ta pozwala wyrazi  przypuszczenie, e  ucz sz-
cza  do szko y parafialnej, prowadzonej przez miejscowego ksi -
dza. Szczegó  ten jest o  tyle wa ny, e  w  niektórych publikacjach 
nie mówi si  nic o  tej szkole, natomiast gdzie indziej podaje si  
rok 1608 jako pocz tek powstania szko y w  Kcyni 12.
 Z Kcyni Szafarzy ski przeniós  si  do pobliskiego nina i  tu 
studiowa  nauki humanistyczne. W  porównaniu z  Kcyni , nin 
posiada  wi ksze znaczenie. Ju  w  pierwszej po owie XII wieku 
stanowi  w asno  arcybiskupów gnie nie skich i  mia  ko ció  
pod wezwaniem w. Floriana. Od 1338 roku swój klasztor mieli 
w  ninie dominikanie. Za zgod  kapitu y w  1519 roku arcybiskup 
Jan aski wcieli  probostwo ni skie do sufragani gnie nie skiej. 
Inkorporacja ta zosta a nast pnie zatwierdzona przez papie a 
Leo na X. Wiadomo, e  przy ko ciele pod wezwaniem w. Floriana 
istnia a szko a, która za czasów arcybiskupa Jana askiego mie -
ci a si  na probostwie. W  ninie urodzi  si  i  pobiera  wst pne 
nauki Erazm Gliczner (1535-1603), pierwszy pisarz pedagogiczny 
w  j zyku polskim i  zarazem przywódca luteran wielkopolskich 13.
 Ze wspomnianego wy ej egzaminu wynika, e  w  ninie  Sza fa-
rzy ski uczy  si  gramatyki j zyka aci skiego z  podr cznika naj-
bli szego wspó pracownika Marcina Lutra, Filipa Me lanchtona14, 

10 „[...] nullus ex eius progenitoribus notatus neque damnatus fuit ob erro-
res contra Religionem christianam. Nullas opiniones habuit, nec habet ab Ecc-
lesia diversas, et si contigat habere, subiciet iudicium suum iudicio Superioris. 
[...] Fecit professionem fidei 24 Julii anno 1574”, tam e, f. 122.

11 „Studuit in patria ubi prima fundamenta iecit grammaticae”, tam e, f.  122.
12 Strona internetowa Kcyni <http://www.kcynia.pl>.
13 W  1571 r. za burmistrzostwa Jana Rogowskiego w  ninie miasto zakupi o 

dom, celem umieszczenia w  nim szko y. Jakie by y dalsze losy szko y, nie wia-
domo. M. Gumowski, S. Truchim, A. Wojtkowski, Historja powiatu ni skiego, 
s.  130-138; A. Dubowski, Zabytkowe ko cio y Wielkopolski, Pozna  1956, s.  286-288; 
H. Barycz, Gliczner Erazm, w: Polski S ownik Biograficzny, 8 (1959-1960), s.  50-53; 
A. Danysz, Studja z  dziejów wychowania w  Polsce, Kraków 1921, s.  66-68.

14 Gramatyka aci ska Filipa Melanchtona (1497-1560), zwanego „Praecep-
tor Germaniae” (Nauczyciel Niemiec), nale a a w  po owie XVI w.  do najbar-
dziej popularnych podr czników i  by a szeroko u ywana w  Polsce (Gda sk, 

l sk, Pozna  – – szko a katedralna, Trzemeszno, Wilno – – szko a w. Jana, 
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 dialektyki Jana Despautera 15, a  nast pnie przerabia  m.in. Buco-
lica Wergiliusza 16, muzyk  Miko aja Listeniusza 17 oraz list w. 
Paw a do Tytusa 18.
 Ostatnim etapem edukacji Szafarzy skiego przed wst pie-
niem do jezuitów by a szko a katedralna w  Poznaniu, która 
w  po owie XVI wieku, po utworzeniu przez Jana Lubra skiego, 
biskupa pozna skiego, Kolegium Lubra skiego, sta a si  szko-

 elementarn 19. W  szkole tej Szafarzy ski zg bia  dialektyk  
Caesariusa 20, Epistulae ad Familiares Cycerona 21, Heroidy Owidiu-
sza 22, dzie a Jana Spanga 23 oraz komput 24. Na koniec wyzna , 

e  w  naukach tych zrobi  rednie post py, natomiast w    j zyku 

Zambrów, mud ). B. Nato ski, Szkolnictwo jezuickie w  Polsce w  dobie kontrrefo-
macji, w: Z  dziejów szkolnictwa jezuickiego w  Polsce, Kraków 1994, s.  55.

15 Despauter Joannes (ok. 1480-1520), humanista holenderski, autor Ru-
dimenta in tres partes divisa (Parisiis 1512).

16 Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) (70-19 przed n. Chr.), wybitny poeta 
rzymski. Jego m odzie cze Bukoliki (Eclogae lub Bucolica) to zbiór idylli wzoro-
wanych na Sielankach greckiego poety Teokryta (310-250 przed n. Chr.), dosto-
sowanych 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 gram-
maticam, Joannis Despauter dialecticam, et profectus est ad Virgilii Bucolica, 
Nicolai Listenii musicam, Pauli epistolam ad Titum etc.” BUpps H-167 f. 122.

19 J. ukaszewicz, Obraz Historyczno-Statystyczny miasta Poznania w  dawniej-
szych czasach, t.  2, Pozna  1838, s.  8-10.

20 Mowa o  dziele Johannesa Caesariusa (1468-1550), humanisty niemieckie-
go, 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 s awnych mitów do bohaterów tych e 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  ko cielnej chronologii dane konieczne do ustalenia za pomo-
c  kalendarza lunisolarnego (kalendarz paschalny) daty Wielkanocy i  zale -
nych od niej terminów wi t ruchomych.
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 aci skim mówi  biegle 25. Zaznaczy , e  w  czasie nauki nie przy-
j  adnych wi ce  kap a skich i  nie z o y  te  adnego lubu 26. 
Warto zauwa y , e  niektóre dzie a autorów klasycznych, z  któ-
rych Szafarzy ski korzysta  podczas nauki w  ninie i  Poznaniu, 
nale a y do jezuickiego kanonu lektury staro ytnych autorów 27.
 W czasie egzaminu Szafarzy ski poda , e  od najm odszych 
lat mia  sk onno  do rzeczy duchowych, mia  zwyczaj modli  
si  kl cz c oraz uczestniczy  w  Mszach w. i  kazaniach 28. Pod-
czas nauki w  Poznaniu spotka  si  z  jezuitami, którzy uj li go 
pobo no ci , przyk adnym yciem oraz gor cym pragnieniem 
spraw Bo ych i  zbawienia bli nich. Tym niemniej, jak wyzna  
w  odr cznie napisanej autobiografii, bra  wówczas pod uwag  

ycie zakonne nie tylko w  Towarzystwie Jezusowym, lecz tak-
e w  zakonie dominika skim i  franciszka skim 29. Ostatecznie 

decyduj ce znaczenie o  porzuceniu marno ci wiata i  wybo-
rze Towarzystwa Jezusowego mia o spotkanie z  pewnym je-
zuit , który nast pnie przedstawi  tre  tej rozmowy Jakubowi 
Wujkowi 30, pe ni cemu wówczas obowi zki rektora kolegium 

25 „Demum Posnaniae in schola cathedrali, ubi audivit Caesarii dialecticam. 
Ciceronis Epistulae Familiares. Ovidii epistolas Heroidum, Joannis Spang. Compu-
tum. Profecit in iis mediocriter. Latine loquitur expedite”. BUpps H-167 f. 122.

26 „Nullum ordinem ecclesiasticum percepit, neque votum ullum habet”, 
tam e, f. 122.

27 L. Piechnik, Powstanie i  rozwój jezuickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kra-
ków 2003, s.  24-26.

28 „Propensus erat ad spiritualia in tenera aetate, postea usque ad hoc tem-
pus orabat flexis genibus, et variis secutus locis et tyro exigentiam libenter in-
terfuit, 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 peccan-
dum sibi ipsi praecludere, ac simul totum se Divinae illius Maiestati vellet con-
secrare, 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, ma-
xime 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 auto-
biographicus Poloniae Provinciae proprius (1574-1580), cura J. Warszawski editus, 
Romae 1966, s.  226 (dalej cytuj  jako: Vocationum Liber).

30 Wujek (W grovitius) Jakub (1541-1597), rektor w  Poznaniu w  latach 1571-1578. 
Tu wyda  Postille mniejszej cz  pierwsza (1579-1580) i O  Ko ciele Pana Chrystusowym 
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 pozna skiego, znanym kaznodziej , a  przy tym, podobnie jak 
on, Wielkopolaninem. Dnia 20 maja 1574 roku rektor pozna ski 
przyj  Szafarzy skiego do zakonu jezuitów 31.
 Wa nym polem dzia alno ci jezuitów pozna skich, które nie 
mog o uj  uwadze Szafarzy skiego i  widoczne jest w  jego pó -
niejszej pracy w  zakonie, by a energicznie prowadzona dzia al-
no  kontrreformacyjna. Dzi ki niej jezuici nawrócili na wiar  
katolick  wielu innowierców, zarówno Polaków, jak i  Niemców. 
Ponadto podejmowali inne typowe dla Towarzystwa Jezuso-
wego pos ugi, jak troska o  go ci i  chorych, odprowadzanie ska-
zanych na mier  na miejsce ka ni oraz jednanie innowierców 
z  Ko cio em 32.
 Do Towarzystwa Jezusowego Szafarzy ski wst pi  w    wieku 22 
lat, 29 lipca 1574 roku, w  Braniewie 33 i  tu odprawi  dwuletni no-
wicjat pod kierunkiem magistra nowicjatu, Anglika Adama Bro-
cusa 34. Po uko czeniu nowicjatu uzupe ni  swoje  wykszta cenie 

(1580). Encyklopedia wiedzy o  jezuitach na ziemiach Polski i  Litwy 1564-1995, oprac. 
L.  Grzebie  przy wspó pracy zespo u jezuitów, Kraków 1996, s.  765.

31 „Quod deinceps, cum per quendam ex nostris P. Rectori Posnaniensi ex-
posuisset, inventus in pio proposito plane constans et immobilis, Braunsber-
gam missus est ad probationem”, Vocatio Iacobii Sapharnii, w: Vocationum Liber, 
s.  226. „Decrevit saculum relinquere et consilia Christi Domini sequi, in Pas-
chate 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 per-
suasus”, 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 infir-
morum, deductio ad locum supplicii, conciliationes dissidentium et id genus, 
minime negliguntur”, J. Wujek do genera a E. Mercuriana, Pozna , 24 III 1574, 
w: Korespondencya ksi dza Jakóba Wujka z  lat 1569-1596, pod ug autografów wy-
da  i  obja ni  ks. J. Syga ski, Pozna  1917, s.  45.

33 „Ingressus est anno [15]74 mense Julio”, Catalogus primus 1587, ARSI Pol. 
6 f. 19r. Wydaje si , e  do Braniewa Szafarzy ski przyby  w  pierwszej po owie 
lipca.

34 Brocus (Anglus) Adam (ok. 1542-1605), do Polski przyby  w  1567 r. 
W  Braniewie wiceregens Seminarium Diecezjalnego (1568-1569) i  konwiktu 
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humanistyczne w  Seminarium Pedagogicznym w  Wilnie. Na-
st pnie by  nauczycielem w  klasach gramatyki, syntaksy i  poety-
ki w  kolegiach jezuickich w  Pu tusku, Wilnie i  Braniewie. W  la-
tach 1580-1583 odby  studia filozoficzne w  Akademii Wile skiej, 
a  po ich uko czeniu otrzyma  wi cenia kap a skie w  okresie 
Wielkiego Postu 1583 roku 35 w  Poznaniu i  tu przez 2 lata wyk a-
da  retoryk  oraz g osi  kazania, którym ch tnie przys uchiwa a 
si  szlachta ró nowiercza. Ta gorliwie prowadzona dzia alno  
przynios a mu s aw  znakomitego kaznodziei 36. Akceptowany 
przez wszystkich i  ciesz cy si  du ym autorytetem, by  po red-
nikiem w  agodzeniu ostrych konfliktów w ród mieszczan 37.
 Nast pnie Szafarzy ski studiowa  przez cztery lata teologi  
na Akademii Wile skiej (1585-1589). Pó niej sam sprecyzowa  
we w asnor cznie napisanym katalogu jezuitów zamieszkuj -
cych Kolegium Lubelskiego, e  w  rzeczywisto ci z  tych czterech 
lat teologii na skutek choroby serca, jakiej nabawi  si  z  powodu 
zimnego wiatru podczas g oszenia kazania, przerobi  jedynie 
dwa 38.

(1570-1571), prefekt szkó  (1568-1571) oraz mistrz nowicjatu (1574-1577). Kie-
rownik 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 w tpienia Szafarzy ski nale a  do „dobrych kaznodziejów”, którzy 
„kaza  drukowanych nie zostawili”. Do takich kaznodziejów Józef Pelczar za-
liczy  obok Szafarzy skiego jezuitów: Szymona Nikowskiego (Kocha skiego) 
(ok. 1551-1591), Jana Wuchalskiego (Leopolita) (ok. 1546-1608), Adriana Radzi-
mi skiego (1557-1615), Marcina aszcza (1551-1615), Marcina migleckiego 
(1563-1618), Jana Lesiewskiego (Lesiowskiego) (1561-1633), Jana Wielewickie-
go (ok. 1566-1639) i  Miko aja czyckiego (1574-1653), J. Pelczar, Zarys dziejów 
kaznodziejstwa w  Ko ciele katolickim, cz. 2, Kraków 1896, s.  164.

37 „W ostatnich dniach lipca [1584 roku] przyby  do Poznania o. Jakub Sza-
farnius. Zgromadzi o si  wiele innowierczej szlachty, by go pos ucha . [...] 
Ojciec ten agodzi  w ród mieszczan ostre konflikty, jako e  by  akceptowany 
przez wszystkich i  cieszy  si  wielkim autorytetem w ród obcych”, Kronika Je-
zuitów pozna skich (m odsza) 1570-1653, t.  1, oprac. L. Grzebie , J. Wiesio owski, 
Pozna  2004, s.  75.

38 „[...] in theologia audienda, quatriennium fere insumpsit, sed duos an-
nos posteriores ob quamdam pectoris affectionem, quam in quadam concio-
ne ex frigido vento contraxerat, interrupit”, Catalogus primus 1597, Pol. 7-I f. 
222r; Catalogus primus 1590, Pol. 7-II f. 127v. Natomiast dziesi  lat wcze niej, 
podczas egzaminu z  1574 r., Szafarzy ski stwierdzi , e  studia, które podejmie 
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 Do wiadczenie pedagogiczne oraz du a znajomo  j zyków 
klasycznych by y argumentami, które sk oni y w  1586 roku prze-
o onych zakonnych do powo ania Szafarzy skiego oraz Ada-

ma Almaniusa 39 i  Kaspra Morarisa 40, zwi zanych prac  dydak-
tyczn  z  Akademi  Wile sk , jako specjalistów z  zakresu nauk 
humanistycznych, w  sk ad komisji wile skiej, której celem by o 
wydanie opinii o  projekcie Ratio studiorum z  1585 roku. Rezulta-
tem obrad komisji, które toczy y si  w  pa dzierniku, listopadzie 
i  grudniu 1586 oraz w  styczniu nast pnego roku, by y przes ane 
do Rzymu uwagi Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego 
na temat Ratio studiorum 41.
 Po uko czeniu studiów w  Wilnie w  1589 roku Szafarzy ski 
pe ni  obowi zki kaznodziei w  ko cio ach jezuickich w  Krako-
wie, najpierw w  ko ciele w. Barbary, a  pó niej w  ko ciele w. 
Szczepana. W  tym czasie przet umaczy  pi kn  polszczyzn  
i  wyda  w  drukarni Jakuba Siebeneichera ywot w. Ignacego 
Loyoli, napisany przez P. Ribadeneir : ywota Ignacego Loiole So-
cietatis Iesu przodka i  fundatora [...] pi ciory ksi gi (Kraków 1593). 
Jan Wielewicki podaje (za nim inni), e  Szafarzy ski jest auto-
rem pomniejszych dzie  ascetycznych, ale ich nie przytacza. 
Zdaniem Wielewickiego Szafarzy ski rozpocz  t umaczenie 

w  zakonie, nie przynios  uszczerbku dla zdrowia cia a i e  ma wystarczaj -
ce si y fizyczne i  duchowe do pracy w  Towarzystwie. „Non existimat studia 
detrimentum attulisse sanitati corporis, sentit vires tum corporales tum spiri-
tuales ad ferendos labores [in] Societate”, BUpps H-167 f. 122. Z  kolei z  kata-
logu zakonnego z  1587 r. wynika, e  Szafarzy ski cieszy  si  ogólnie dobrym 
zdrowiem, za wyj tkiem uszczerbku wzroku: „Vires habet satis bonas excep-
ta debilitatem visus”, Catalogus primus 1587, ARSI Pol. 6 f. 19r. W  katalogach 
z  pó niejszych lat mowa jest o  s abym stanie zdrowia Szafarzy skiego.

39 Almanius (Alemannius) (ok. 1553-1589), profesor retoryki w  Pu tusku, 
Braniewie i  Poznaniu, Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  7.

40 Moraris Kasper (1556-1606), m.in. rektor w  Kaliszu (1593-1599) oraz pro-
kurator prowincji (1602-1603), tam e, s.  437.

41 „Ad humaniora vero studia additi alii tres: P. Adamus Almanius multo-
rum 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 jezu-
ickiej „Ratio studiorum” (1548-1599), Kraków 2003, s.  164, 165; ten e, Pocz tki 
Akademii Wile skiej (1570-1599), Rzym 1984, s.  112, 190.
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na j zyk  polski tzw. listów z  Indii (Indicas epistolas) oraz wielu 
innych dzie , których nie uko czy  z  powodu choroby 42.
 Po mierci zmar ych na pocz tku pa dziernika 1591 roku na 
skutek zarazy: Stanis awa Warszewickiego 43 i  ukasza Zelasciu-
sa 44, Szafarzy ski zosta  powo any przez prowincja a Ludwika 
Maselliego 45 do komisji cenzorów, której zadaniem by a rewizja 
t umaczenia Pisma w. Nowego Testamentu dokonanego przez 
Jakuba Wujka. Informacj  o  tej nominacji przekaza  na pocz tku 
stycznia 1593 roku prowincja  Ludwik Maselli do Rzymu 46.
 Prawdopodobnie ju  w  1591 roku Szafarzy ski przyby  do  Lu-
bli na i  tu pe ni  pocz tkowo obowi zki kaznodziei, spowiednika 
oraz konsultora rektora47. Ju  wtedy nie mia  najlepszego  zdrowia48. 

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  w. 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, Pocz tki Akademii Wile skiej (1570-1599), dz. cyt., s.  112.

43 Warszewicki Stanis aw (ok. 1530-3 X 1591), m.in. rektor Akademii w  Wil-
nie (1570-1578). W  1574 i  1578 jako legat papieski wyje d a  z  misj  dyploma-
tyczn  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 ukasz (1554-6 X 1591), m.in. rektor w  Pu tusku, penitencjarz 
w  Rzymie, kaznodzieja, tam e, s.  790.

45 Maselli Ludwik (1539-1604), m.in. wizytator (1590-1591), a  nast pnie prowin-
cja  Prowincji Polskiej (1591-1593), dba  o  rozwój prowincji, a  zarazem d y  do upo-
rz dkowania jej spraw po okresie szybkiego rozwoju. W  latach 1593-1594 uczestni-
czy  jako prowincja  polski w  V Kongregacji Generalnej w  Rzymie i  zosta  podczas 
niej wybrany asystentem w oskim. Do Polski ju  nie powróci , tam e, s.  409.

46 „Post pestem tamen denuo Patri Justo [Rab] superstiti addideram P. Jaco-
bum Safarnium et P. Simonem Fridelium, alios enim tunc habere nullo modo 
potui, qui simul cum Patre ipso Wangrovicio totum opus examinarunt”, Masel-
li do genera a Aquavivy, Braniewo, 9 I  1593, ARSI Germ. 171 f. 3r-v; K. Drzy-
ma a, Wp yw ks. Stanis awa Grodzickiego T.J. na t umaczenie Biblii ks. Jakuba Wujka 
T.J., „Polonia Sacra” IV (1951), z.  1, s.  73-74; ten e, Ks. Stanis aw Grodzicki SJ, 
Kraków 1973, s.  81-82; J. Poplatek, Obecny stan bada  nad yciem 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 in-
firmae fractae potius iam valetudinis”, S. W oszek do prowincja a, Lublin, 28 
I  1594, ARSI Germ. 172 f. 32r.
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Oprócz wymienionych obowi zków nie stroni  tak e od dzia alno-
ci kontrreformacyjnej, w  któr  si  rzeczy anga owali si  jezuici 

polscy. W  dniach 13 i  14 stycznia 1592 roku wraz z  wspó bra mi 
zakonnymi: rektorem kolegium lubelskiego Marcinem aszczem49 
oraz profesorem teologii polemicznej i  prefektem szkó  w  Lublinie 
Adrianem Radzimi skim50, wzi  udzia  w  Lewartowie (dzisiej-
szy Lubartów) w  dyspucie publicznej z  innowiercami (kalwinami 
i  arianami), których reprezentowali: Wojciech z  Kalisza, Jan Nie-
mojewski, Miko aj ytno, Marcin Czechowic, Erazm Otwinowski, 
Faust Socyn, Grzegorz Jankowski i  Franciszek Jezierski. Przedmio-
tem dysputy, która toczy a si  w  burzliwej atmosferze, by y g ównie 
problemy chrystologiczne. W  opisie dysputy, sporz dzonym przez 
jednego z  obecnych tam arian, czytamy:

W Lewartowie by  zbor y szko a zborowa za P. Kazimierskiego. 
Po smierci iego y ony iego obi  Lewartow P. Miko ay Firley, 
Wojew. Krak., opiekun dzieci P. Kazimierskiego, ten do Lewar-
towa przyiechawszy z  Jezuitami z  Lublina, zwiod  t  disputa-
ti  w  ko ciele Lewartowskim, gdzie wielk  oppressi  cierpieli 
ludzie zborowi, e  im mowi  nie dopuszczano, bo za nimi roz-
stawiono s ugi Pana Woiewodzine, ktorzy ka dego uymowali 
y  milcze  kazali, kiedy ktory co przemowi  chcia , ledwo P. Nie-
moiowskiemu a  dwiema Ministrom Ewangelickim mowi  co si  
dosta o 51.

49 aszcz Marcin (1551-1615), m.in. wicerektor w  Lublinie (1590-1593), ka-
znodzieja w  Wilnie (1593-1598) i  Toruniu, misjonarz we Lwowie, kaznodzieja 
w  Krakowie (1609-1613). Nale a  do cenzorów Biblii w  t umaczeniu Jakuba 
Wujka. Autor dialogów eucharystycznych oraz wielu rozpraw polemicznych 
wydawanych pod ró nymi pseudonimami. Nie posiadaj c jednak gruntowne-
go wykszta cenia teologicznego, sp yci  kontrreformacyjne polemiki, Encyklope-
dia wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  385.

50 Radzimi ski Adrian (1557-1615), m.in. profesor teologii polemicznej i  pre-
fekt szkó  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. Przeprowadza  rewizj  t umaczenia Biblii, dokonanego przez Ja-
kuba Wujka, tam e, 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 Lubelszczy nie, 
Lublin 1949, s.  90; J. P okarz, Jan Niemojewski, „Reformacja w  Polsce” II (1922), 
s.  97-98. Jezuita Rafa  Skrzynecki nie wymieni  Szafarzy skiego przy opisie dys-
puty jezuitów z  arianami i  kalwinami w  Lewartowie, R. Skrzynecki, Provinciae 

Pedagogika...21 
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 Oczywi cie dwudniowa dysputa nic nie zmieni a: ka da ze 
stron pozosta a przy swoim zdaniu, uzna a si  za zwyci zc  dys-
puty oraz opublikowa a w asn  wersj  wydarze . Wojciech z  Ka-
lisza († po 1600), utalentowany pedagog aria ski, rektor szko y 
Braci Polskich w  Lewartowie, wyda  ksi eczk  pod tytu em 
Krótkie a  prawdziwe opisanie dysputacyjej, która by a w  Lewartowie 
anno 1592 dnia 13 i  14 stycznia (b.m.r.) 52, a z  kolei jezuita Marcin 

aszcz opublikowa  pod pseudonimem dzie ko zatytu owane 
Pogrom lewartowski, to jest o  wygranej Ks. Adryjana Radzimi skie-
go, S. I. teologa dysputacyjej, która roku 1592, dnia 13 i  14 stycznia 
z  ewangeliki i  nowokrzcze cami jawnie mia  w  Lewartowie. Rozmowa 
katolika, nowokrzcze ca, ewangelika i  luterana. Przez Grzegorza Pio-
trowskiego (Kraków 1592).
 Z kolei w  1596 roku, po powrocie dziedzica Krasienina Paw a 
Czernego na ono Ko cio a katolickiego, Szafarzy ski przywró-
ci  w  tamtejszym ko ciele nabo e stwo katolickie 53.
 W 1593 roku Szafarzy ski zosta  mianowany prefektem (dyrek-
torem) szko y w  Lublinie. Od 5 sierpnia 1594 roku pe ni  obowi zki 
wicerektora54, a  od pa dziernika tego  roku rektora kolegium lu-
belskiego55. Okres jego rektorstwa przypada na trudne czasy ko-
legium (budowa ko cio a, d ugi, procesy o  zachowanie fundacji)56. 

Poloniae Societatis Jesu Ortus et Progressus, f. 395-396 (Biblioteka Ossolineum we 
Lwowie, korzystano z  mikrofilmu).

52 Wspó autorem tego dzie ka jest Jan Niemojewski († 1598), wybitny dzia-
acz aria ski, wówczas cz onek lubelskiej gminy Braci Polskich.

53 L. Zalewski, Z  epoki renesansu i  baroku na Lubelszczy nie, s.  99.
54 Patent na rektora kolegium lubelskiego nosi dat  5 VIII 1594 r. ARSI Hist. 

Soc. 61 f. 131. Obowi zki rektora przej  Szafarzy ski z  r k Stanis awa W osz-
ka. L. Piechnik, Rozkwit Akademii Wile skiej w  latach 1600-1655, Rzym 1983, s.  19.

55 Szafarzy ski do genera a Aquavivy, Lublin, 30 I  1595, ARSI Germ. 174 f.  85.
56 „Nullum est in hoc Regno Societatis collegium tot difficultatibus, tan-

tisque 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”, 
Szafarzy ski do genera a K. Aquavivy, Lublin, 12 III 1595, ARSI Germ. 174 
f.  153r; A. Mroskowski do prowincja a B. Confalonieriego, Lublin, 10 II 1597, 
ARSI Germ. 177 f. 103; B. Confalonieri do genera a K. Aquavivy, Pu tusk, 26 XII 
1595, ARSI Germ. 175 f. 288v; B. Nato ski, Geneza i  budowa katedry lubelskiej (ko -
cio a pojezuickiego) (1580-1625), „Nasza Przesz o ” 27 (1967), s.  110-112. Do za-
atwienia trudnych spraw i  rozwoju kolegium lubelskiego przyczyni  si  m.in. 
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Zas ug  Szafarzy skiego by o wyprowadzenie kolegium z  gn bi -
cych je trudno ci, ale przykre lata rektoratu (1594-1597)57 spowo-
dowa y g bok  depresj  psychiczn , która trwa a do mierci58. Po 
zdaniu urz du rektora kolegium na r ce Stanis awa W oszka, od 
grudnia 1597 roku Szafarzy ski przebywa  w  Jaros awiu, gdzie by  
ojcem duchownym wspólnoty oraz konsultorem i  admonitorem 
rektora kolegium. W  zale no ci od stanu zdrowia udziela  si  tak e 
w  ko ciele jako kaznodzieja i  spowiednik59.
 Nast pnie po nieca ych dwóch latach przeniós  si  z  Jaros a-
wia do rezydencji w. Barbary w  Krakowie. Uroczyst  profesj  
czterech lubów z o y  14 maja 1599 roku w  tamtejszym ko cie-
le w. Barbary 60. Zmar  27 sierpnia 1601 roku w  kolegium przy 
ko ciele w. Piotra i  Paw a w  Krakowie i  jako pierwszy z  jezui-
tów spocz  w  grobowcu tego  ko cio a 61. Pozostawi  po sobie 

kard. Jerzy Radziwi , Garcias Alabiano do genera a K. Aquavivy, Kraków 12 IX 
1595, Germ 175 f. 128r-129v; J. ukaszewicz, Historya szkó  w  Koronie i  Wielkim 
Ksi stwie Litewskim od najdawniejszych czasów a  do roku 1794, t.  4, Pozna  1851, 
s.  103-104.

57 „Rectorem tribus annis Lublini egit”. Catalogus primus 1599, Pol. 7-I f. 267r. 
Niektórzy autorzy i  niektóre katalogi podaj  niedok adnie, e  Szafarzy ski pe -
ni  urz d 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 Szafarzy skiego, J. Wielewicki, Dziennik spraw 
domu zakonnego OO. Jezuitów..., t.  2, s.  18-19.

 J. Brown i  kilku innych autorów podaje, e  Szafarzy ski rz dzi  oprócz 
kolegium w  Lublinie, tak e kolegium w  Grodnie, co w  wietle materia ów 

ród owych nale y uzna  za informacj  b dn . Sam Szafarzy ski nigdy nie 
wspomina, aby by  rektorem kolegium w  Grodnie, J. Brown, Biblioteka pisarzów 
Towarzystwa Jezusowego, przek ad z  j. ac. W.  Kiejnowski, Pozna  1862, s.  394; 
Szafarzy ski Jakub, w: Encyklopedja ko cielna ks. M. Nowodworskiego, t.  27, 
s.  455; Podr czna encyklopedia ko cielna, t.  37/38, s.  349.

59 Catalogus brevis Provinciae Poloniae 1597-1598, ARSI Pol. 43 f. 17v.; Catalo-
gus Rectorum, Superiorum Provinciae Poloniae et Consultorum eorundem anno Do-
mini 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, e  kiedy oko o pocz tku wrze nia 1601 r. (wydarzenie 

musia o rozegra  si  wcze niej, poniewa  Szafarzy ski zmar  27 sierpnia tego  
roku) wybuch a w  Krakowie zaraza, Szafarzy ski pozosta  w  rezydencji w. 
Barbary do pomocy zara onym. Podkre la przy tym, e  powodem jego mierci 



324 S  C

 pami  jako „vir gravis, prudens, ac disertus, multisque virtuti-
bus ornatus” (m  powa ny, roztropny, wymowny, ozdobiony 
wieloma cnotami) 62.
 Jak ju  wy ej wspomnia em, przet umaczone przez Szafarzy -
skiego dzie o Piotra Ribadeneiry: ywota Ignacego Loiole Societatis 
Iesu przodka i  fundatora [...] pi ciory ksi gi ukaza o si  w  1593 roku 
w  Krakowie, w  drukarni Jakuba Siebeneichera 63. W  przedmowie 
do dzie a, które s u y o szerzeniu kultu za o yciela zakonu, Sza-
farzy ski odpiera  zarzuty i  potwarze rozsiewane przeciwko je-
zuitom przez wrogie pisma: Equitis Poloni in Iesuitas actio prima 64 
i  Konterfekt 65. Z  kolei w  pierwszych czterech ksi gach przedsta-

nie by a panosz ca si  zaraza, lecz wycie czenie (longa tabe), które znosi  od 
prawie trzech lat. W  tym okresie Szafarzy ski przeniós  si  do kolegium przy 
ko ciele w. Piotra i  Paw a w  Krakowie, gdzie zmar , J. Wielewicki, Dziennik 
spraw domu zakonnego OO. Jezuitów... t.  2, s.  18-19; ARSI Hist. Soc. 43 f. 205v.; 
S. Za ski, OO. Jezuici przy ko ciele w. Piotra i  Paw a w  Krakowie, Nowy S cz 
1896, s.  30; N. Sotwel, Bibliotheca Scriptorum..., s.  390. Alegambe podaje, e  Sza-
farzy ski zmar  22 VIII 1601 r., co wydaje si  b dem drukarskim, P. Alegambe, 
Bibliotheca scriptorum..., s.  214.

62 P. Alegambe, Bibliotheca scriptorum..., s.  214; N. Sotwel, Bibliotheca Scripto-
rum..., 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 
ksi ki wydawali u  niego tak e inni jezuici, m.in. Jakub Wujek, W.  Ptak-Korbel, 
Siebeneicher Jakub, w: Polski S ownik Biograficzny, 36 (1995-1996), s.  491-493; A.  Jo-
cher, 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, Var-
soviae 1891, s.  188 (poz. 1766); K.  Estreicher, Bibliografia polska, t.  26, Kraków 
1915, s.  292.

64 Przez wiele lat pos dzano o  autorstwo Equitis Poloni in Iesuitas actio prima 
znanego pisarza i  satyryka Sebastiana Klonowicza (1545-1602) czy te  rektora 
akademii aria skiej w  Lewartowie (dzisiejszy Lubartów) Wojciecha z  Kalisza. 
Tak te  s dzili przez wiele lat jezuici wskazuj cy na szlachcica polskiego, Klo-
nowicza. J. Brown, Biblioteka pisarzów Towarzystwa Jezusowego, s.  394; A. Backer, 
C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, t.  7, k. 1741. W  ksi ce pt. 
Geneza i  autorstwo „Equitis Poloni in Iesuitas actio prima” (Kraków 1934), Henryk 
Barycz wysun  przypuszczenie, i  autorem czy te  wspó autorem Pierwszej 
mowy móg  by  ówczesny rektor Akademii Krakowskiej Miko aj Dobrocieski 
(1559-1608), Literatura antyjezuicka w  Polsce 1578-1625. Antologia, opracowa , 
wst pem i  przypisami opatrzy  J. Tazbir, Warszawa 1963, s.  43.

65 Konterfekt jezuitów z  Equesa aci skiego pod maszkar  Prawdzica z  Polski uczy-
niony czy Jezuit . Dzie o by o przypisywane Janowi Szcz snemu Herburtowi, 
J. Tazbir, Literatura antyjezuicka w  Polsce, w: Jezuici a  kultura polska. Materia y 
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wi  histori  ycia Ignacego Loyoli, a w  pi tym opisa  jego cno-
ty. Jezuita Jan Poplatek, omawiaj c dzia alno  pi miennicz  
i  wydawnicz  jezuitów w  Polsce w  XVI wieku, zwróci  uwag , 
e  przet umaczone przez Szafarzy skiego dzie o Ribadeneiry 

nale y do grupy hagiograficznej, która jest uboga. Oprócz y-
wota Ignacego Loiole nale  do tej grupy: Martyrologium Ko cio a 
Rzymskiego wraz z  brewiarzowymi yciorysami wi tych (Kra-
ków 1591), prze o one przez Szymona Nikowskiego (Kocha -
skiego) i  przede wszystkim pi ciokrotnie wydane w  XVI w.  y-
woty wi tych Pa skich Piotra Skargi 66. Niezale nie od zas ugi dla 
literatury polskiej, dzie o Szafarzy skiego jest tak e wa nym 
przyczynkiem dla historii jezuitów, albowiem w  sze ciu roz-
dzia ach ksi gi czwartej (rozdzia y XVII-XXII) autor do czy  do 
t umaczenia krótkie dzieje fundacji kolegiów jezuickich w  Rze-
czypospolitej: Collegia Societatis Iesu w  Polszcze, a  naprzod Bran-
sberdze, Pu towskie, Wile skie (k. 132-144). Dzi ki temu opisowi 
Szafarzy skiego, powsta emu na podstawie wiadomo ci zebra-
nych z  pierwszej r ki i  nale cemu do jednych z  pierwszych, 
czytelnik polski zyska  swoisty informator zawieraj cy zwi z  
histori  powsta ych do tego czasu na ziemiach Rzeczypospolitej 
kolegiów jezuickich.
 Szafarzy ski dokona  prezentacji kolegiów jezuickich we-
d ug pewnego schematu. Czytelnik dowiaduje si  z  jego opisu 
o  okoliczno ciach wyboru miejsca na fundacj  kolegium 67, na-
zwiskach fundatorów kolegium i  jego uposa eniu, o  oddzia y-
waniu kolegium na otoczenie (zw aszcza innowierców), a  tak e 
o  pracy duszpasterskiej i  dzia alno ci kontrreformacyjnej jezu-
itów. Z  opisu wynika, e  Szafarzy ski postrzega  kolegia jako 
wa ny element budowania silnej Rzeczypospolitej, pa stwa 

sympozjum z  okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i  450-lecia 
powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), red. L. Grzebie  SJ, S. Obirek SJ, 
Kraków 1993, s.  322.

66 J. Poplatek, Dzia alno  pi miennicza i  wydawnicza jezuitów w  Polsce w  wieku 
XVI, Kraków 1954, Biblioteka Naukowa Ksi y Jezuitów w  Krakowie, rkps 735, 
s.  35.

67 Szerzej na ten temat pisze J. Paszenda, Wybór miejsca na fundacje dla je-
zuitów, w: Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Ksi dzu Profesorowi Ludwikowi 
Grzebieniowi SJ, Kraków 2001, s.  453-467.
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wolnego od podzia ów religijnych, które uznawa  za szkodliwe 
i  destrukcyjne, niszcz ce j  od wewn trz. Prawie przy ka dym 
z  kolegiów wspomina  o  trudno ciach czynionych ze strony in-
nowierców, którzy sprzeciwiali si  b d  utrudniali dzia alno  
fundacji. Wymownym przyk adem w  tym wzgl dzie by o dla 
niego kolegium w  Po ocku, którego fundacji najbardziej sprze-
ciwia  si  miejscowy wojewoda, kalwin Miko aj Dorohostajski. 
Ze zrozumia ych wzgl dów Szafarzy ski nie wymieni  po na-
zwisku wp ywowego wojewody, pisz c ogólnie o  problemach, 
z  którymi borykali si  jezuici:

czego jednak dosi gaj c, wiele trudno ci jeszcze i  pod dzi  dzie  
jest: poniewa  si  tacy znajduj  ludzie, którzy upojnie bez ad-
nego prawa, chciwo ci  nieporz dn  uniesienie, bogobojnego 
Pana woli [tj. króla Stefana Batorego] i  postanowieniu gwa t czy-
ni  i  ukrzywdzenie 68.

W  fundowaniu kolegiów jezuickich w  Po ocku i  Wilnie oraz 
podniesieniu tego ostatniego do rangi akademii Szafarzy ski 
podkre li  wyj tkowe w  tym wzgl dzie zas ugi papie a Grzego-
rza XIII i  króla Stefana Batorego, nazywaj c pierwszego „ wi tej 
pami ci papie em Grzegorzem”, a  drugiego „nie miertelnej s a-
wy Stefanem królem Polski” lub „nie miertelnej pami ci królem 
Stefanem” 69.
 W dziele fundacji kolegiów jezuickich autor nie omieszka  
uwypukli  wiekopomne zas ugi biskupa warmi skiego Stani-
s awa Hozjusza, dzi ki któremu „o m lat po mierci Ignacego, 
Societas nasza do Polski zasz a” 70. Dla Szafarzy skiego Hozjusz 
to „nauk  i  ywota wi tobliwo ci  s awny kardyna ”, szczerze 
zatroskany o  „poratowanie owiec sobie od Boga powierzonych, 
pobo ny Pasterz”, który po rozmowach z  genera em zakonu 
Jakubem Laynezem otworzy  w  styczniu 1565 roku w  Branie-
wie pierwsze na ziemiach Rzeczypospolitej kolegium jezuickie. 
Otwarcie kolegium by o piln  spraw , albowiem biskupstwo 

68 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole Societatis Iesu przodka i  fundatora... 
pi ciory ksi gi, przek . J. Szafarzy ski, Kraków 1593, k. 138r.; S. Cie lak, Marcin 
Laterna SJ (1552-1598) dzia acz kontrreformacyjny, Kraków 2003, s.  106-107, 139.

69 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 134r, 138r.
70 Tam e, k. 132v.
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„w Prusiech bardzo si  od okolicznych s msiad heretyków 
psowa o” 71. D c do formacji kap anów w  duchu soboru try-
denckiego (1545-1563) i  stosownie do jego rozporz dze , dwa 
lata pó niej Hozjusz otworzy  w  Braniewie i  powierzy  równie  
jezuitom

seminarium kleryków, z  którego – – jak zaznaczy  z  nieskrywan  
satysfakcj  Szafarzy ski – – uczeni i  bogobojni wychodz c kap a-
ni, wszystko ono biskupstwo w  wierze katholickiej i  dobrych 
obyczajach nie tylko zatrzymali, ale te  ugruntowali 72.

 Przyk ad „ wi tej pami ci kardyna a” warmi skiego pobu-
dzi  kolejnych biskupów polskich do tego, e  „nasze ludzie do 
biskupstw swoich wprowadzili i  Collegia na wiczenie m odzie-

y fundowali” 73. Pierwszym z  nich by  biskup p ocki, Andrzej 
Noskowski, który „wielk  poratowania ojczyzny chuci  zj ty” 74, 
otworzy  w  1565 roku kolegium w  Pu tusku. Szafarzy ski pod-
kre li , e  jezuici otrzymali na szko  budynek, który powsta  
kilka lat wcze niej. W  szkole tej mieli pierwotnie naucza  „uczo-
ne s awnej Akademiej Krakowskiej mistrze (którzy jednak dla 
s usznych swoich przyczyn, d u ej si  j  bawi  nie mogli)” 75.
 Cztery lata pó niej powsta o kolegium jezuickie w  Wilnie. 
Jego fundatorem zosta  biskup Walerian Protaszewicz, który 
„widz c jakim gwa tem kacerstwo w  Litwie ko ció  Bo y kazi-
o”, mia  nadziej , e  dzi ki jezuitom i  „za Bo  pomoc , przez 

nie mia  zacnego narodu Litewskiego kacerstwy pomamionego 
ratowa ” 76. Oprócz szko y, jezuici otrzymali w  Wilnie od kró-
la Zygmunta Augusta gotycki ko ció  w. Jana, gdzie „i kaza-
niem, i  innymi duchowymi uczynno ciami ludzkiemu zaraz 

71 Tam e, k. 132v-133r.
72 Tam e, k. 133r. Szerzej o  kolegium jezuickim w  Braniewie L. Piechnik, 

Gimnazjum w  Braniewie w  XVI w.  Studium o  pocz tkach szkolnictwa jezuickiego 
w  Polsce, 7 (1958), s.  5-72.

73 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 133r.
74 Tam e, k. 133r.
75 Tam e, k. 133r. Na temat dziejów kolegium jezuickiego w  Pu tusku Ency-

klopedia wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  553-554.
76 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 133v.
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 zbawieniu  s u yli i  znacznie s u  po dzi  dzie ” 77. Przy tej spo-
sobno ci Szafarzy ski wspomnia  mo ny i  wp ywowy ród Ra-
dziwi ów, którzy „z w asnych maj tno ci swoich znacznie si  
przy o yli” do fundacji kolegium wile skiego oraz zas ugi pa-
pie a Grzegorza XIII i  króla Stefana Batorego, którzy

Collegium Wile skie prawy i  wolno ciami takowymi nadali, 
których inne Akademie Chrze cija skie, po wszystkim wiecie 
u ywaj ; i  aby w  poczet Akademij by o policzone, przywilejem 
opatrzyli 78.

Szafarzy ski, chc c w  pe ni przedstawi  zaanga owanie jezui-
tów w  Wilnie, doda , e  Towarzystwo Jezusowe otworzy o po-
nadto w  Wilnie burs , seminarium papieskie oraz seminarium 
duchowne. Do tego ostatniego seminarium, powsta ego z  funda-
cji pó niejszego kard. Jerzego Radziwi a i  zarazem wp ywowego 
przyjaciela zakonu, jezuici przyjmowali tylko tych m odzie ców,

którzy by i  j zyk litewski umieli, i  nazbierawszy sobie pobo -
no ci i  nauki z  potrzeb , kap any zostawszy, od najemników 
zaniedban  i  kacerstwy zapsowan  w  Litwie Chrystusow  rol  
uprawiali, i  do po ytku przywodzili. Co si  ju  za bo ym bogo-
s awie stwem barzo znacznie dzieje 79.

 Kolegia w  Poznaniu (1573) i  Kaliszu (1584) powsta y z  fun-
dacji miejscowych biskupów, a w  Jaros awiu z  fundacji Zofii ze 
Sprowy Odrow ównej. Kolegium w  Poznaniu wystawi  biskup 
Adam Konarski,

który widz c tak doma jako i w  cudzych krainach rozmaite lega-
cje do Panów Chrze cia skich odprawuj c, jaki za ask  Bo  So-
cietas wsz dzie po ytek czyni, nie chcia  te  w  tym biskupstwa 
swego upo ledzi 80.

77 Tam e, k. 133v.
78 Tam e, k. 134r.
79 Tam e, k. 134r.-v.
80 Tam e, k. 134v. Na temat jezuickiego kolegium w  Poznaniu Encyklopedia 

wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  534-536.
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Dzi ki bardzo przychylnej radzie miejskiej, jezuici uzyskali po-
zwolenie na budow  kolegium poza murem miejskim. Szafa-
rzy ski podkre li , e  z  kolegium pozna skiego

takowi mieli wychodzi  ludzie, którzy by nie tylko miasto samo 
i  wszystk  Rzeczypospolit  zdobi , ale i  m drze sprawowa , i  le-
piej ni li które namocniejsze mury, m dro ci  broni  mogli 81.

Przy tej sposobno ci wspomnia , e  po przedwczesnej mierci 
biskupa Konarskiego, jezuici znale li kolejnych dobroczy ców 
kolegium w  osobach arcybiskupa gnie nie skiego Stanis awa 
Karnkowskiego, biskupa pozna skiego ukasza Ko cieleckiego 
oraz pot nych magnatów Piotra i  Andrzeja Opali skich. Sza-
farzy ski wyrazi  nadziej , „ e w  rychle jako Wilno, tak i  Po-
zna  Akademi  b dzie ozdobiony” 82. Niestety, nadzieje Szafa-
rzy skiego, jak i  wielu jego wspó braci zakonnych, okaza y si  
p onne. Najpierw na przeszkodzie tym planom stan y Akade-
mia Krakowska i  Akademia Wile ska, a  potem Akademia Lu-
bra skiego i  Akademia Krakowska. Na skutek sprzeciwu tych 
dwóch ostatnich uczelni w  1685 roku król Jan III Sobieski cofn  
swój przywilej erekcyjny na Akademi  z  1678 roku 83. Kolegium 
w  Kaliszu fundowa  wspomniany ju  arcybiskup gnie nie ski 
Stanis aw Karnkowski, prymas Polski. Pisz c o  tym, Szafarzy -
ski podkre li  trosk  Karnkowskiego o  powstanie seminarium 
duchownego w  Kaliszu, które powierzy  jezuitom:

czujny bowiem Pasterz, wiedz c jako wiele na dobrych kap a-
niech nale y, j wszy si  uchwa y S. Concilium Trydentskiego, 
Seminarium, z  którego by uczeni a  bogobojni na niwo Bo e, 
robotnicy wychodzili, w  Arcybiskupstwie swoim za o y  i  ono 
Societati w  dozór i  wy wiczenie poda  umy li 84.

81 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 135r.
82 Tam e, k. 135v.
83 Szerzej na temat pocz tków Akademii Wile skiej L. Piechnik, Pocz tki 

Akademii Wile skiej 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  Jaros awiu ufundowa a Zofia ze Sprowy Odrow -
ówna, wdowa po kasztelanie wojnickim Janie Krzysztofie Tar-

nowskim. Podczas rozmów Zofia ze Sprowy odrzuci a sugesti  
jezuitów nalegaj cych, jak to by o w  ich strategii, na otwarcie 
kolegium w  du ym mie cie (Lwowie lub Przemy lu), argumen-
tuj c, i  musi troszczy  si  o  „zbawienie swych poddanych” 85.
 Nast pnie Szafarzy ski przeszed  do opisu fundacji kolegiów 
w  Lublinie, Nie wie u i  Po ocku. Fundacja kolegium w  Lubli-
nie by a dzie em chor ego wielkiego koronnego Bernarda Ma-
ciejowskiego (pó niejszego biskupa uckiego i  krakowskiego, 
kardyna a i  prymasa Polski) oraz starosty st yckiego Miko aja 
Zebrzydowskiego (pó niejszego wojewody lubelskiego), któ-
rzy towarzysz c królowi Stefanowi Batoremu w  wyprawie pod 
Wielkie uki (1580)

w cz stych rozmowach, które z  sob  przyjacielskie yj c, o  po-
trzebach ojczyzny czynili, m drze to upatrowali, jako wi cej da-
leko Polszce Kacerstwa, ni li postronny nieprzyjaciel wadz . 
Przetosz przystoi ka demu (tego dok adali) ojczyzn  mi uj ce-
mu, onej z  tej strony, wszelakim sposobem ratowa 86.

Pierwsi jezuici, Stanis aw Warszewicki i  Szymon Wysocki oraz 
dwaj bracia zakonni, zjechali do Lublina 1 wrze nia 1582 roku. 
Sprawa budowy ko cio a i  kolegium w  Lublinie nie by a taka 
prosta, jak si  na pocz tku wydawa o. Wprawdzie budow  
wspiera  król Stefan Batory i  wielu mo now adców, których au-
tor z  szacunkiem i  wdzi czno ci  wymieni , to jednak trudno ci 
by y olbrzymie, o  czym wkrótce przekona  si  sam Szafarzy ski, 
pe ni cy od 1593 roku obowi zki prefekta szko y w  Lublinie, 
a  od nast pnego roku obowi zki jej rektora 87.
 Fundatorem kolegium w  Nie wie u, gdzie ju  w  1582 roku 
mieszka o dwóch jezuitów, zosta  ksi  na Olice i  Nie wie u, 

85 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 135v. Szerzej o  dziejach 
kolegium w  Jaros awiu K. Le , Jezuickie kolegium w. Jana w  Jaros awiu 1573-1773, 
Kraków 2000.

86 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 136v.
87 Na temat dziejów kolegium jezuickiego w  Lublinie por. Encyklopedia wie-

dzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  373-375.
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marsza ek Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, Miko aj Krzysztof 
Radziwi  Sierotka, „m dry i  pobo ny Pan”, który

do wiary si  i  ko cio a w. Katholickiego za ask  Bo , z  b dów 
kacerskich nawróciwszy, a  przyk adem swoim braci  inn  m od-
sz  za sob  poci gn wszy, o  tym nawi cej my li , jakoby to co 
s awnej pami ci ociec jego, cz ek wietsk  prawdzie m dro ci , 
zacno ci , i  dostatkiem okaza y, ale w  wierze szata skich po-
s a ców chytro ci  zawiedziony, w  Litwie by  napsowa , on jako 
nalepiej nagrodzi  i  naprawi . [...] Wróciwszy si  z  Jeruzalem, 
zwiedziwszy Egipt i  Syrj , u  Ojca w. Papie a, i  naszego Gene-
ra a pozwolenie na Collegium otrzymawszy, tak si  do wykona-
nia wznieconej od Boga w  sercu swoim dze, ch ci , pilno ci  
i  nak adem przy o y , e  w  rychle z  gruntu kosztem niema ym 
ko ció  i  Collegium barzo pi kne wybudowa , i  wed ug potrze-
by z  w asnej swej maj tno ci tak nada , e  si  tam kilkadziesi t, 
oko o zbawienia ludzkiego robi cych person, wychowa  mo e, 
i  ju  kraju onego Ruskiego, cz ci  kacerstwy rozlicznymi pop-
sowanego, cz ci  Greckim odszczepie stwem zara onego, ci 
którzy tam mieszkaj , wed ug przemo enia, po ytecznie z  po-
moc  Bo , ratuj 88.

 Pocz tki kolegium w  Po ocku zwi zane s  z  królem Stefanem 
Batorym, który jeszcze przed zdobyciem miasta

Roku 1579 lubowa  Panu Bogu, dostawszy zamku, Collegium 
Societatis Iesu, dla rozszerzenia wiary wi tej Katholickiej, w  Po-
ocku zmurowa  i  nada . Poszcz ci  P. Bóg Królowi, a  on te  

zaraz lub swój i ci  pocz 89.

Mimo ró nych trudno ci, na jakie jezuici napotkali w  Po ocku, 
Szafarzy ski podkre li , e  kolegium, na potrzeby którego prze-
znaczono „maj tno ci spustosza ych monasterów i  cerkwi Ru-
skich”, przynosi upragnione owoce:

Barzo jednak i  teraz ju , tam to Collegium jest po yteczne: tak 
Katholikom do zatrzymania ich w  wierze powszechnej, i  po-
bo no ci Chrze cia skiej, jako te  i  innym od ko cio a Bo ego 

88 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 137v-138r. Na temat 
dziejów kolegium jezuickiego w  Nie wie u Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, dz. 
cyt., s.  457-459.

89 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 138r.
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zab kanym ludziom: których si  z  aski Bo ej niema o uznawa, 
i  do jednej owczarnie Chrystusowej (okrom której zabawienia 
nie pytaj) nawraca 90.

 Przy opisie powstania kolegiów jezuickich w  Siedmiogrodzie, 
powo anych do istnienia dzi ki osobistym zabiegom i  wp ywom 
Stefana Batorego, Szafarzy ski zaznaczy  wyra nie, e

Bathorowska familia zawsze katoliczna [...] i  ma o nie sama tylko 
w  Pa stwie onym wi t  Katholick  wiar  za obcymi Bogi nie 
id c, zachowa a 91.

W celu przywrócenia „staro ytnej wiary” (tzn. katolicyzmu), 
jeszcze jako wojewoda Siedmiogrodu, stara  si  o  pomoc jezui-
tów. Pomoc t  otrzyma  po obj ciu tronu w  Polsce.

A tak, tego  prawie czasu, kiedy wojsko pod Po ock prowadzi , 
rot  te  duchownych o nierzów 92, na zniszczenie kacerstwa 
i  z ych obyczajów, do Siedmiogrodu, wyprawi 93.

Jezuici zostali serdecznie przyj ci przez wojewod  siedmio-
grodzkiego Krzysztofa Batorego, brata króla Stefana. Wkrótce 
otworzyli kolegia w  Kolozsvárze, Bia ogrodzie i  Waradynie oraz 
podj li prac  duszpastersk  i  dzia alno  kontrreformacyjn :

Za pomoc  Bo , mimo szkolny barzo wielki po ytek, nie-
mieckim i  w gierskim kazaniem, wiara wi ta Katholicka ju  
w  onym pa stwie podeptana g ow  podnosi , ozdob  sw  i  po-
ytek ukazowa , ludziom si  podoba , i  mnogich do siebie ci g-

n  pocz a 94.

Niestety, po mierci króla Stefana i  wojewody Krzysztofa Ba-
torego dobrze rozwijaj ca si  misja jezuicka w  Siedmiogrodzie 
upad a. Do jej upadku przyczyni a si  tak e zaraza z  1586 roku, 

90 Tam e, k. 138v. Szerzej na temat fundacji kolegium w  Po ocku S. Cie lak, 
Marcin Laterna SJ (1552-1598) dzia acz kontrreformacyjny, dz. cyt., s.  105-108.

91 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 138v.
92 Na czele grupy dziesi ciu jezuitów sta  Jakub Wujek.
93 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 139r.
94 Tam e, k. 139r.
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która poch on a wiele ofiar w ród jezuitów. Ostateczny cios 
misji zada  jednak dekret m odocianego ksi cia Zygmunta Ba-
torego z  21 grudnia 1588 roku, który wymog a na nim na sejmie 
wroga wobec jezuitów partia kalwi ska. Stosownie do rozporz -
dzenia króla, którego jezuici byli wychowawcami, opu cili Sied-
miogród w  styczniu 1589 roku 95.
 Powstanie kolegiów jezuickich w  Rydze i  Dorpacie by o mo -
liwe po zwyci skim zako czeniu przez króla Stefana Batorego 
wojny z  Moskw . Po zawarciu z  ni  pokoju 15 stycznia 1582 roku 
w  Jamie Zapolskim, Rzeczypospolita odzyska a tak e Inflanty. 
Z  woli Stefana Batorego jezuici otworzyli kolegia w  Rydze i  Dor-
pacie. By  to wa ny element planu króla, który chcia  zarówno 
przywróci  wiar  katolick  w  odzyskanych Inflantach, jak i  usta-
nowi  polsk  administracj  pa stwow  i  ko cieln . Szafarzy ski 
nie ukrywa  przed czytelnikami, e  zw aszcza w  Rydze jezuici 
spotkali si  z  nies ychan  wrogo ci  ze strony mieszka ców, 
wyznaj cych nauk  Marcina Lutra. Sytuacja jezuitów uleg a po-
gorszeniu po mierci króla Stefana Batorego, kiedy to zostali wy-
rzuceni z  miasta. Do Rygi jezuici powrócili dopiero w  1591 roku. 
Szafarzy ski zaznaczy , e  jezuici prowadzili w  Inflantach nie 
tylko kolegia, ale tak e o ywion  dzia alno  misyjn  po wsiach, 
najpierw ucz c si  miejscowego j zyka, a  nast pnie z  du ym po-
wodzeniem g osz c w  nim kazania 96.
 W ostatniej cz ci opisu dziejów fundacji kolegiów jezuickich 
w  Rzeczypospolitej, Szafarzy ski przedstawi  „osadzenie Socie-
tatis Iesu w  Krakowie” (rozdz. XXII). Nie bez trudno ci i  opo-
ru, zw aszcza ze strony Akademii Krakowskiej, jezuici obj li 
w  posiadanie ko ció  w. Barbary (1583), a  wkrótce potem, dzi -
ki yczliwo ci proboszcza ko cio a w. Szczepana, ks. Tomasza 

95 Szerzej o  misji jezuitów polskich w  Siedmiogrodzie S. Cie lak, Marcin La-
terna SJ (1552-1598) dzia acz kontrreformacyjny, dz. cyt., s.  172-180.

96 „Zaprz gli si  naszy ochotnie i  m nie w  robot , oko o zbawienia ludz-
kiego: uczyli si  naprzód pilnie j zyka, zw aszcza igowskiego: aby tym snad-
niej mogli, gruby on a  zaniedbany lud po wsiach, nauk  chrze cja sk  rato-
wa . I  niektórzy tak pr tko i  dobrze j zyk on obcy pochwycili: e  w  rychle 
mogli bezpiecznie jako w asnym, j zykiem swoim, kazywa ”, P. Ribadeneira, 

ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 142r. Szerzej o  dzia alno ci jezuitów w  Inflan-
tach S.  Cie lak, Marcin Laterna SJ (1552-1598) dzia acz kontrreformacyjny, dz. cyt., 
s.  149-158.
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 P azy, ko ció  w. Szczepana (1585) i  jego ko ció  filialny w.  Apo-
sto ów Macieja i  Mateusza. W  czerwcu 1586 roku na plebani 
ko cio a w.  Szczepana znalaz  swoje miejsce nowicjat jezuicki. 
Szafarzy ski t umaczy  obecno  jezuitów w  mie cie sto ecznym 
tym,  e

bo acz w  Krakowie, na rozmaitych robotnikach oko o dusz 
ludzkich nigdy nie schodzi o: wszak e taka jest Winnice Pa -
skiej kondycja, e  si  do niej cho  nawi cej zejdzie robotników, 
którym zawsze znajdziesz co robi . Wi c te  i  to baczni ludzie 
upatrowali: e  to wdzi czno byd  mia o dawnym robotnikom, 
gdyby im na pomoc nowi przyst pili 97.

Jezuici bardzo szybko pozyskali tu tak e mo nych i  wp ywo-
wych dobroczy ców. Dzi ki nim zakupili dom przylegaj cy do 
ko cio a w. Barbary, który przeznaczyli na dom mieszkalny. 
Szafarzy ski podkre li , e  jezuici mieszkaj cy w  domu w. Bar-
bary rozwin li szerok  dzia alno  w  mie cie:

gotowi zawsze s  ludziom wszelakiego stanu, zbawiennymi 
uczynno ciami s u y ; jako ka c, spowiedzi s uchaj c, Cia o Pa -
skie rozdawaj c, chorych, wi niów, utrapionych ciesz c, przy 
konaj cych bywaj c, rozró nienia, za ci  i  niech ci ludzkie ga-
sz c, i  inne tym podobne, wed ug swego powo ania odprawuj c 98.

Warto zwróci  uwag  na fakt, e  Szafarzy ski celowo nie wspo-
mnia  o  zamiarze otwarcia przez jezuitów kolegium w  Krakowie, 

97 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 142v. Poniewa  na temat 
przej cia przez jezuitów ko cio a w. Szczepana kr y y po Krakowie ró ne po-
g oski, Szafarzy ski uwypukli  niezwyk  wspania omy lno  ks. P azy wobec 
jezuitów, która wynika a z  jego dobrej i  niczym nie przymuszonej yczliwo ci: 
„Rzecz t  do skutku przywiódwszy nieboszczyk P aza, niewymowne st d mia  
wesele i  rado : o  czym wi c sam cz sto a  g sto mawia . A  gdy niektórzy g os 
ten puszczali, jakoby go Jezuitowie w  tym chytro podeszli: on sam umy lnie 
mia  o  tym do ludzi kazanie, jawnie si  o wiadczaj c przez wszystkimi, e  to 
sam z  ch ci swej dobrowolnie, z  dobrym rozmys em, dla dobra pospolitego, 
uczyni : pokazuj c to, e  si  tym nie tylko nic Ko cio owi nie uj o, ale owszem 
wi cej przyczyni o. Societas za dom pleba ski, którego jej P aza ust pi , inszy 
za to miejsce, dla plebana i  wikaryów, kupi a”, tam e, k. 144r-v.

98 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 143v. Szerzej na temat 
przej cia przez jezuitów ko cio a w. Barbary w  Krakowie S. Cie lak, Marcin 
Laterna SJ (1552-1598) dzia acz kontrreformacyjny, dz. cyt., s.  249-253.
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czego od samego pocz tku pojawienia si  pod Wawelem gor co 
pragn li. Atmosfera niezwyk ego podniecenia i  napi cia, która 
towarzyszy a przej ciu przez jezuitów wspomnianych wy ej 
ko cio ów w  Krakowie, by a zapowiedzi  przysz ego konfliktu 
jezuitów z  Akademi  Krakowsk , zdecydowanie sprzeciwiaj c  
si  szko om Towarzystwa Jezusowego 99. Z  tej konfrontacji, nie 
maj cej nic wspólnego z  trosk  o  podniesienie poziomu szkolni-
ctwa krajowego, zwyci sko wysz a Akademia Krakowska.
 Na koniec Szafarzy ski wymieni  w  swoim opisie kolegiów 
rezydencj  we Lwowie, otwart  dzi ki yczliwemu jezuitom ar-
cybiskupowi lwowskiemu Janowi Dymitrowi Solikowskiemu, 
oraz rezydencj  w  Gda sku, powsta  dzi ki zabiegom biskupa 
kujawskiego Hieronima Rozra ewskiego. Przy tej sposobno ci 
Szafarzy ski wyrazi  nadziej , e

owa zdarzy Pan Bóg, e  za tak Bogobojnych i  czujnych Paste-
rzów, którzy nas do tych miast sobie na pomoc wprowadzili sta-
raniem, nie tylko jakie teraz s  rezydencje, ale znaczne a  ko cio o-
wi i  Rzeczypospolitej po yteczne Collegia w  rychle ogl damy 100.

W tym wypadku, chocia  nie bez trudno ci, pragnienie Szafa-
rzy skiego zi ci o si .
 Na zako czenie warto postawi  pytanie o  sens umieszcze-
nia opisu powstania kolegiów jezuickich w  Polsce w  yciory-
sie Ignacego Loyoli. Wydaje si , e  Szafarzy skiemu chodzi o 
w  pierwszym rz dzie o  dostarczenie polskiemu czytelnikowi 
podstawowych informacji na temat fundacji oraz rozwoju kole-
giów jezuickich w  Rzeczypospolitej. Nie ulega jednak w tpliwo-
ci, e  publikacja Szafarzy skiego jest te  publicznym wyrazem 

wdzi czno ci wobec fundatorów i  dobroczy ców kolegiów je-
zuickich, w ród których znajdowali si  papie  (Grzegorz XIII), 

99 Szerzej na temat sporów jezuitów z  Akademi  Krakowsk  o  otwarcie 
szkó  w  Krakowie B. Nato ski, Jezuici a  Uniwersytet Krakowski w  XVI w., w: Stu-
dia z  historii jezuitów, red. S. Nawrocki, Kraków 1983, s.  173-245.

100 P. Ribadeneira, ywota Ignacego Loiole, dz. cyt., k. 144v. O  kolegiach jezu-
ickich w  Gda sku i  Lwowie Encyklopedia wiedzy o  jezuitach, dz. cyt., s.  175-176, 
378-381; S. Cie lak, Marcin Laterna SJ (1552-1598) dzia acz kontrreformacyjny, dz. 
cyt., s.  286-291; S. Ko cielak, Jezuici w  Gda sku od drugiej po owy XVI do ko ca XVIII 
wieku, Gda sk 2003.
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królowie Polski (Zygmunt August i  Stefan Batory), kardyna-
owie i  biskupi, kler diecezjalny, mo now adcy i  mieszczanie. 

Niezale nie od tego Szafarzy ski ukaza  owoce kilku lub kilku-
nastoletniego zaanga owania jezuitów na polu kszta cenia i  wy-
chowania m odzie y w  kolegiach Towarzystwa Jezusowego oraz 
kandydatów do kap a stwa w  seminariach diecezjalnych i  pa-
pieskich. W  ten sposób odpiera  zarzuty przeciwników zaanga-
owania jezuitów na polu szkolnictwa (przede wszystkim inno-

wierców) oraz równocze nie pobudza  do hojno ci nast pnych 
biskupów i  mo now adców do fundacji kolejnych kolegiów.
 W swoim opisie Szafarzy ski podkre la , e  zaanga owanie 
jezuitów w  kolegiach ma na celu wi ksz  chwa  Bo  oraz two-
rzenie dobra wspólnego ukochanej ojczyzny. Z  opisu daje si  
wyczu  mi o  jezuitów do ojczyzny oraz pragnienie budowa-
nia dobrze zorganizowanego i  funkcjonuj cego organizmu pa -
stwowego Rzeczypospolitej, której mieszka cy wcielaj  w  ycie 
zasady Ewangelii Jezusowej i  s  jednocze nie wierni papie owi, 
g owie Ko cio a powszechnego. Czytelnik móg  si  przekona , 
e  chocia  jezuici polscy nale eli do wielkiego mi dzynarodo-

wego zakonu, to jednocze nie byli lojalnymi obywatelami Rze-
czypospolitej i  rzetelnymi wspó pracownikami w  dziele tworze-
nia jej dobrobytu i  pomy lno ci, lud mi o  szerokich horyzontach 
my lenia, kap anami wykszta conymi i  ukszta towanymi w  du-
chu postanowie  soboru trydenckiego, którego dekrety, obok 
konstytucji zakonnych i  dokumentów papieskich, stanowi y 
program i  cel ich dzia a  i  zaanga owa .
 Oprócz pracy w  kolegiach, Szafarzy ski ukaza  ca  gam  
duszpasterskiego zaanga owania jezuitów oraz ich dzia alno  
na polu szerzenia dzie  mi osierdzia, które mia y na uwadze los 
biednych, chorych i  wi niów. Ponadto zwróci  uwag , e  za-
równo w  Rzeczypospolitej, jak i w  Siedmiogrodzie jezuici d yli 
do ugruntowania wiary katolików oraz przywrócenia jedno ci 
religijnej, któr  uwa ali za warunek budowania silnego pa -
stwa, zdolnego skutecznie odpiera  ataki jego wrogów. Z  tego 
powodu jezuici zwalczali wp ywy ró nych wspólnot protestan-
ckich oraz podejmowali wysi ki zmierzaj ce do przywrócenia 
jedno ci z  yj cymi na terenie Rzeczypospolitej wiernymi Ko -
cio a prawos awnego. Wkrótce mia o si  okaza , e  prace te 
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zaowocowa y podpisaniem unii brzeskiej, do której zawarcia 
niema o przyczyni a si  dzia alno  jezuitów, zw aszcza Piotra 
Skargi. Oprócz Skargi, który pojawi  si  kilka razy na kartach 
opisu fundacji kolegiów jezuickich na rozleg ych ziemiach Rze-
czypospolitej, Szafarzy ski wspomnia  tak e kilku innych jezui-
tów: Baltazara Hostounský’iego, Jakuba Wujka, Szymona Wyso-
kiego, Stanis awa Rozra ewskiego, Stanis awa Warszewickiego, 
Franciszka Sunyera i  Giovanni Paolo Campan .
 Nie ulega w tpliwo ci, e  do czaj c do yciorysu Ignacego 
Loyoli opis powstania kolegiów na ziemiach Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, Szafarzy ski pragn  pokaza  czytelnikowi, 
e  jezuici polscy wiernie realizuj  charyzmat swego za o yciela, 

czyli podejmuj  dzia alno  maj c  na celu wi ksz  chwa  Bo  
i  post p dusz w  yciu i  nauce chrze cija skiej 101.

101 Por. List apostolski Regimini militantis Ecclesiae papie a Paw a III z  27 IX 
1540 r., w: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z  przypisami Kongregacji Ge-
neralnej XXXIV oraz Normy Uzupe niaj ce zatwierdzone przez t  sam  Kongregacj , 
Kraków-Warszawa 2001, s.  29.

Pedagogika...22 
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JEZUICKA WY SZA SZKO A „IGNATIANUM” 

W KRAKOWIE

 Dzia alno  „Ignatianum” si ga swymi korzeniami lat 30. XX 
wieku, kiedy to w  dniu 8 wrze nia 1932 roku naukowo-dydak-
tyczny krakowski o rodek filozoficzny jezuitów uzyska  prawa 
ko cielne. Prawa te, a w  szczególno ci prawo nadawania akade-
mickiego tytu u licencjata filozofii (równoznacznego wówczas 
z  tytu em magistra), otrzyma  na podstawie pisma Kardyna a 
Prefekta Kongregacji do Spraw Seminariów i  Uniwersytetów, skie-
rowanego na r ce Genera a Zakonu Towarzystwa Jezusowego1. 
Ta sama Kongregacja uzna a i  zatwierdzi a Statuty Wydzia ów 
Teologii i  Filozofii, erygowanych w  kolegiach Towa rzystwa Jezu-
sowego. Dwa lata pó niej Krakowski Wydzia  Filozoficzny Towa-
rzystwa Jezusowego dekretem tej e Kongregacji z  dnia 2 lutego 
1934  r. uzyska  ostatecznie oso bowo  prawn 2. 
 Wydzia  Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego od samego po-
cz tku, czyli od roku 1932, mia  swoj  siedzib  w  Krakowskim 
Kole gium Towarzystwa Jezusowego przy ulicy Miko aja Koper-
nika 26. Jedynie w  czasie II wojny wiato wej (1939-1945), wskutek 
zagarni cia przez okupanta pomieszcze  Kolegium Krakowskiego, 

1 Acta Romana Societatis Iesu, t.  7 (1932), s.  62-64.
2 Tam e, s.  67.
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Wydzia  korzysta  okresowo z  go cinno ci kolegium jezuickiego 
w  Nowym S czu. 
 Pismem z  dnia 25 lutego 1973 r. (N. 924/71/12) Kongregacja 
Edukacji Katolickiej uzna a i  zatwierdzi a na okres próbny nowy 
Statut Wydzia u, zredagowany wed ug Normae quaedam z  1968 
roku i  jednocze nie Wydzia  uzyska  prawo nadawania wszystkich 
stopni akademickich w  zakresie filozofii (art. 29). Po opublikowa-
niu w  1979 r. Kon stytucji Apostolskiej Sapientia Christiana trzeba 
by o opracowa  nowe statuty, które w  1984 r. zosta y zatwierdzo-
ne przez Kongregacj  Edukacji Katolic kiej na okres próbny. W  roku 
1990 zaaprobowano je ju  definitywnie.
 Wa nym wydarzeniem dla Krakowskiego Wydzia u Filozo-
ficznego Towarzystwa Jezusowego by  dzie  17 maja 1989 roku. 
Wtedy to trwaj ce wiele lat rozmowy pomi dzy Rz dem PRL 
a  Episkopatem Polski zako czy y si  pomy lnym wynikiem 
w  sprawie uzyskania praw pa stwowych dla kilku uczelni ko -
cielnych. Wydzia  nasz zosta  oficjalnie uznany przez polskie 
w adze pa stwowe za osob  prawn  i  odt d podlega  przepi-
som Umowy zawartej dnia 30 czerwca 1989 r. mi dzy Rz dem Pol-
skim oraz Kon ferencj  Episkopatu Polski w  sprawie uregulowania 
statusu wy szych uczelni papieskich oraz trybu i  zakresu uznawa-
nia przez Pa stwo stopni i  tytu ów naukowych nadawanych przez 
te uczelnie3.
 W tym samym roku 1989 niew tpliwie z  natchnienia Ducha 

wi tego, które przejawi o si  w  inicjatywie ks. dr. hab. W ady-
s aw Kubika SJ, autora niniejszego tekstu, a  zarazem zgodnie 
z  Konstytucj  Apostolsk  Sapientia Christiana o  uniwersytetach 
i  wydzia ach ko cielnych (art. 3, § 1 i  2; art. 84, pkt c, d), po-
stanowili my wyj  naprzeciw zapotrzebowaniu spo e cze stwa 
polskiego. Wyrazi o si  to zainaugurowaniem w  Wydziale 
Filozoficz nym Towarzystwa Jezusowego w  Krakowie, w  dniu 
7 pa dziernika 1989 roku, Instytutu Kultury Religijnej – dwulet-
niego studium filozoficzno-teologicznego dla osób wieckich. 
Celem g ównym tej inicjatywy by o pog bienie formacji religij-
nej w  zakresie szeroko rozumianej kultury przede wszystkim 
laikatu, cho  nie wyklucza o si  udzia u sióstr zakonnych i  braci 

3 „Monitor Polski”, Dz. U. PRL, Warszawa, 15 lipca 1989, nr  22, poz. 174.
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zakonnych. Nie spodziewali my si , e  podj ta inicjatywa spot-
ka si  z  tak wielkim zainteresowaniem. Na pierwsze spotkanie 
inauguruj ce studium zg osi o si  a  76 osób. Dzi ki yczliwo ci 
ówczesnego prze o onego Domu Wydawnictwa WAM, ks. Sta-
nis awa Musia a SJ, mogli my w  du ej sali budynku Wydawni-
ctwa rozpocz  i  prowadzi  przez ca y rok zaplanowane zaj cia. 
W  organizacji tego pocz tku i w  kolejnych latach pracy trzeba 
podkre li  zaanga owanie ks. dr. Jerzego Oleksego SJ jako dy-
rektora administracyjnego Instytutu i  pani Józefy Bia as, która 
podj a si  prowadzenia sekretariatu studium. Poni ej podajemy 
fragmenty pierwszego folderu zapraszaj cego do udzia u w  stu-
dium oraz jego ramowy program.

Wydzia  Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w  Krakowie
ul. Kopernika 26

ZAPRASZA

Wszystkich zainteresowanych pog bieniem wiedzy i  formacji religijnej 
do udzia u w  zaj ciach prowadzonych przez przywydzia owy

I N S T Y T U T  KULTURY RELIGIJNEJ



342 W  K

PROGRAM

Przewidywana formacja w  ramach In stytutu obejmuje trzy g ówne dzia y: 
history czno-religijny, filozoficzny i  teologiczny.

I. Religia w  historii
   Podejmowane w  tym dziale rozwa ania b d  si  skupia  na za-

gadnieniu roli religii w  kszta towaniu si  cywilizacji, struktur spo-
ecznych, obyczajów, prawodawstwa czy sztuki. W  sposób szczegól-

ny b d  omówione:
 1.  Wybrane zagadnienia z  zakresu his torii religii i  problemy reli-

gioznawstwa (z uwzgl dnieniem tre ci programów religioznaw stwa 
w  dzisiejszej szkole).

 2.  Problem religii w  historii spo ecze stw – religia w  dziejach chrze ci-
ja  stwa, religia a  polityka, religia w  literaturze i  sztuce.

II. Religia a  filozofia
   W dziale tym omawia  b dziemy propo nowane w  historii rozwi -

zania konfliktu mi dzy rozumem i  wiar . Skupimy si  na nast puj -
cych zagadnieniach:

 1. Bóg w  filozofiach
  a.  Nauki przyrodnicze a  problem wia topogl du (materialistycz-

ny opis wiata i  cz owie ka, problem redukcjonizmu bytowego).
  b.  Bóg pytaniem cz owieka (argumenty za istnieniem Boga, plu-

ralizm obrazów Boga).
  c.  Wybrane zagadnienia wspó czesnego ateizmu ( ród a, argumenty 

i  ocena wspó czesnego ateizmu).
 2. Cz owiek w  teorii i  dzia aniu
  a.  Etyka a  religia (autonomia osoby w  dzia a niu, problem norm 

moralnych, wolno , sumienie a  religijny autorytet).
  b.  Psychologia a  religia (psychologia ludz kich uczu , instynk-

tów, na ogów, wyborów).

III. Wybrane zagadnienia teologii
   W ramach kolejnego dzia u b dziemy stara  si  zapozna  s ucha-

czy z  bogatym do wiadczeniem Ko cio a w  duchu Soboru Watyka -
skiego II. Oto wybrane tematy:

 1.  Bóg i  cz owiek w  Pi mie wi tym (S owo Boga o  Sobie i  cz o-
wieku, elementy ant ropologii biblijnej, wprowadzenie do tekstów 
biblij nych, teologia poszczególnych tekstów biblijnych).

 2.  Bóg i  cz owiek w  nauczaniu i  yciu Ko cio a
  a.  Rozwój rozumienia prawd wiary u  Ojców Ko cio a i  w  naucza-

niu Soborów.
  b. Tajemnica i  ycie Ko cio a
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 3.  Obecno  chrze cijanina w  wiecie (antropologia teologiczno-
 -duszpasterska)

  a. Teologia rodziny
  b. Teologia godno ci i  praw cz owieka
  c. Teologia pracy
 4. Bóg wiary i  modlitwy 
   (Ignacja skie wiczenia duchowne drog  poznania Boga, cz o-

wieka, wyzwolenia, rozeznania duchów; wiczenia duchowne szko  
modlitwy).

 5.  Ró ne formy apostolskiego pos ugi wania w  Ko ciele – katechety-
ka, homile tyka, wspólnoty i  ruchy religijne w  Ko ciele.

Znacz ce zmiany w  kolejnych latach 
funkcjonowania „Ignatianum”
 W zwi zku z  tym, e  rok 1990/1991 by  rokiem wielkiego ju-
bileuszu ignacja skiego: 500 lat od urodzin w. Ignacego Loyoli 
(1491-1991) i  450 lat istnienia Zakonu (1540-1990) – – Uczelnia przy-
j a nazw  „Ignatianum” dla uczczenia osoby oraz imienia za o-
yciela zakonu Towarzystwa Jezusowego w. Ignacego Loyoli. 

 W tym e roku akademickim 1990/91 znacznie poszerzono 
dzia alno  Wydzia u Filozoficznego przez wprowadzenie pi cio-
letnich stacjonarnych studiów pedagogiki religijnej. 
 Z kolei od roku 1993/94 studium w  Instytucie Kultury Religij-
nej przekszta ci o si  w  trzyletnie kolegium z  mo liwo ci  kon-
tynuowania nauki w  trybie zaocznym a  do uzyskania tytu u 
magistra filozofii w  zakresie pedagogiki. Trzeba doda , e  filo-
zofi  na Wydziale Filozoficznym do roku akademickiego 1998/99 
studiowali tylko klerycy Towarzystwa Jezusowego. Pocz wszy od 
tego roku na filozofi  przyjmowano tak e studentów wieckich.
 Dlaczego zdecydowali my si  wprowadzi  w  Wydziale Filo-
zoficznym studium pedagogiki?
 Charyzmatem Towarzystwa Jezusowego by o i  jest szkolnic-
two i  formacja cz owieka 4. Dlatego w a nie obok studiów 

4 Por. Rozmowa z  rektorem prof. dr. hab. W adys awem Kubikiem SJ 
Magda leny W grzynowicz-Plichta, Royal City Cracow, January-February 2004, 
nr  8, s.  13; Por. tak e, Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 
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 filozoficznych zdecydowali my zorganizowa  w  „Ignatianum” 
kszta cenie w  zakresie pedagogiki. Naszym zamierzeniem by o 
i  jest przygotowa  studentów, aby potrafili radzi  sobie z  ka -
d  napotkan  sytuacj , a  tak e, by prac  pedagoga traktowali 
jako wa ne zadanie yciowe, jako powo anie i  spe nianie misji 
wobec spo ecze stwa. Uznali my, e  po okresie narzucania m o-
dym ludziom wiatopogl du materialistycznego, mamy szcze-
gólny obowi zek kszta ci  na gruncie warto ci chrze cija skich. 
O  s uszno ci podj tej decyzji wiadczy fakt, e  po dzi  dzie  kie-
runek ten w  naszej uczelni budzi najwi ksze zainteresowanie. 
Szkoda tylko, e  w ród specjalno ci pedagogicznych, jak zoba-
czymy ni ej, nie ma ju  specjalno ci pedagogika religijna. Mamy 
nadziej , e  specjalno  ta zostanie przywrócona.
 W zwi zku z  nap ywem studentów trzeba by o szybko my-
le  o  poszerzeniu bazy lokalowej. Dzi ki staraniom wówczas 

jeszcze ks. dr. Zbigniewa Marka SJ (obecnie prof. zw. dr hab.) 
zosta  przeprowadzony gruntowny remont niewielkiego budyn-
ku na posiad o ci kolegium (przedwojenna drukarnia Wydaw-
nictwa Ksi y Jezuitów). Kolejny rok dzia alno ci dla ponad 150 
studentów mogli my prowadzi  ju  w  nowych pomieszczeniach 
a  do pami tnego roku 1996, kiedy uszkodzony dotychczasowy 
budynek przesta  si  nadawa  do prowadzenia zaj . Ale jedno-
cze nie rozpocz to gruntowny remont cz ci Kolegium Krakow-
skiego zajmowanego w  okresie II wojny wiatowej przez niemie-
cki szpital wojskowy, a  potem z  nakazu w adz komunistycznych 
przez szpital pa stwowy. Podczas trwaj cego remontu prowa-
dzili my zaj cia w  salach wynajmowanych w  parafii w. Miko-
aja, w  parafii na Salwatorze, u  ojców dominikanów i  franciszka-

nów, a  tak e w  domu prowincjalskim przy Ma ym Rynku.
 W roku 1998 mogli my ju  pracowa  w  odremontowanych 
pomieszczeniach i  cieszy  si  dalsz  rozbudow  pomieszcze  
Ignatianum. Szczególn  rado ci  byli jednak studenci, którzy 
mimo trudno ci lokalowych coraz liczniej zg aszali si  do naszej 
Uczelni. W  roku akademickim 1994/95 studiowa o ju  u  nas 581 
osób, a w  roku 1999/2000 a  1510.

w  Krakowie, w: Ma opolska 2004, Rok wst pienia 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 tak e budow  nowego, nowoczes-
nego skrzyd a Uczelni z  czterema salami wyk adowymi i  du y-
mi salami gimnastycznymi. W  tej nowej cz ci w  roku 2001 zo-
sta  tak e uko czony najpi kniejszy obiekt Uczelni, Aula Wielka 
im. Grzegorza Piramowicza SJ. Jej otwarcie zosta o po czone 
z  Sympozjum na temat Uczelnia jezuicka wobec wspó czesno ci. Na 
pocz tku g os zabra  ówczesny Prowincja  Prowincji Polski Po-
udniowej, a  zarazem Delegat Wielkiego Kanclerza ks. dr Adam 
ak SJ. Na ca o  sympozjum sk ada y si  trzy wa ne wyst pie-

nia. Minister Edukacji Narodowej prof. zw. dr hab. Miros aw 
Handke przedstawi  wyk ad na temat: Oczekiwania pa stwa wo-
bec katolickich o rodków edukacyjnych. Ks. bp dr Kazimierz Nycz 
mówi  o  odpowiedzialno ci Ko cio a za wychowanie „nowego 
cz owieka”. Przewodnicz ca Katolickiego Niemieckiego Zwi z-
ku Kobiet Waltraud Boelte zaprezentowa a temat: Wk ad organi-
zacji kobiecych w  tworzenie kultury europejskiej na przyk adzie Katoli-
ckiego Niemieckiego Zwi zku Kobiet.
 W maju 2002 roku podczas kolejnego sympozjum go cili my 
Wielkiego Kanclerza naszej Uczelni ówczesnego Genera a To-
warzystwa Jezusowego, którym by  O. Peter-Hans Kolvenbach. 
Podj to wówczas refleksj  na temat intelektualnego wymiaru 
misji Ko cio a z  wyakcentowaniem pe nienia tej misji w  To-
warzystwie Jezusowym. O  pracy intelektualnej na przestrzeni 
dziejów mówi  prof. dr hab. Ryszard Legutko. Ks. bp prof. dr 
hab. Tadeusz Pieronek, ówczesny Rektor Papieskiej Akademii 
Teologicznej w  Krakowie, ukaza  trosk  Ko cio a o  rozwój stu-
diów uniwersyteckich i  bada  o  charakterze naukowym w  Pol-
sce w  okresie komunizmu. O. Genera  Peter-Hans Kolvenbach  SJ 
przed stawi   znaczenie apostolstwa intelektualnego jako misji 
Towarzystwa Jezusowego. O  apostolstwie intelektualnym jezui-
tów dawniej i  dzi  mówili: ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebie   SJ, 
ks.  dr Marek Inglot SJ oraz ks. mgr (obecnie doktor) Andrzej 
 Pawe  Bie  SJ.
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Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna 
„Ignatianum”
 W ci gu 10 lat (1989-1999) Wydzia  Filozoficzny Towarzystwa 
Jezusowego poszerzy  swoj  dzia alno  do tego stopnia, e  do-
tychczasowy Statut, a  tak e sama nazwa uczelni przesta y odpo-
wiada  stanowi faktycznemu. Dlatego konieczne by o dokonanie 
istotnych zmian, zw aszcza e  w a nie w  roku 1999 przygotowy-
wano Umow  mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a  Konferencj  
Episkopatu Polski w  sprawie statusu prawnego szkó  wy szych, zak ada-
nych i  prowadzonych przez Ko ció  Kato licki. Zwrócili my si  zatem 
do Kongregacji Edukacji Katolickiej w  Rzymie z  pro b  o  zatwier-
dzenie zmiany nazwy uczelni. Niew tpliwie w  ca ym tym pro-
cesie g ówn  rol  odegra  ks. prof. dr. hab. W adys aw Kubik  SJ 
wraz z  asystentem ojca genera a o. Bogus awem Steczkiem  SJ, 
prowincja em Polski Po udniowej ks. dr. Adamem akiem  SJ 
oraz ks. dr. Grzegorzem uszczakiem  SJ – – obecnym Prorektorem 
do spraw Organizacji i  Rozwoju Uczelni. W  zwi zku z  podj ty-
mi staraniami pismem z  dnia 7 czerwca 1999 r., skierowanym na 
r ce Ojca Genera a, którym by  wówczas o. Peter-Hans Kolven-
bach, Kongregacja zaaprobowa a zast pienie nazwy Wydzia  Fi-
lozoficzny Towarzystwa Jezusowego w  Krakowie nazw : „Wy sza 
Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum» w  Kra kowie” 5. 
W  tym samym pi mie Kongregacja prosi a o  przedstawie nie jej 
celem aprobaty statutu i  regulaminów studiów. 
 Wspomniana wy ej Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej 
Polskiej a  Konferencj  Episkopa tu Polski podpisana 1 lipca 1999 r. 
przyj a zmian  nazwy naszej Uczelni i  uzna a osobowo  praw-
n  „Ignatianum” 6. Ponadto w  dniu 18 stycznia 2000 r. otrzy-
mali my decyzj  Ministra Edukacji Narodowej stwierdzaj c  
spe nienie przez Wy sz  Szkol  Filozoficzno-Pedagogiczn  

5 Congregatio De Institutione Catholica, Prot N. 400/99; Por. Statut Wy szej 
Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej (odt d stosujemy skrót WSFP) „Ignatia-
num” 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 stu-
diów magisterskich na kierunkach: „filozofia” i  „pedagogika” 7. 
 W zwi zku z  powy szymi faktami szybk  i  kompetentn  pra-
c  nad Statutami podj li dotychczasowy dziekan Wydzia u, p.o. 
rektora ks. Henryk Pietras SJ, prodziekan Wydzia u p.o. dzieka-
na ks. dr hab. W adys aw Kubik SJ i  ks. dr Grzegorz uszczak SJ 
przy wspó pracy ks. prof. zw. dr. hab. Romana Darowskiego SJ 
i  ks. prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Marka SJ.
 Statut zredagowano zgodnie z  obowi zuj cym prawem ko -
cielnym, czyli z  Konstytucj  Apostolsk  Sapientia Christiana, 
z  1979 r., z  do czonymi do niej Ordinationes z  1979 r. oraz zgodnie 
z  Kodeksem Prawa Kano nicznego z  1983 r. Natomiast w  zwi zku 
z  Umow  mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a  Konferencj  Epi-
skopatu Polski w  sprawie statusu prawnego szkó  wy szych, zak ada-
nych i  prowadzonych przez Ko ció  Katolicki, z  dnia 1 lipca 1999 
r., Statut zosta  tak e dostosowany do norm pa stwowych, 
zw aszcza do Ustawy o  szkolnictwie wy szym z  dnia 12 wrze -
nia 1990 r. 8 i  pó niejszymi jej uzupe nieniami. 
 Statut i  pro ba o  erygowanie w  „Ignatianum” Wydzia u Pe-
dagogicznego zosta y ju  w  tym e roku 2000 skierowane do 
Kongregacji Edukacji Katolickiej. Po nied ugim czasie w  dniu 
8  grudnia 2000 roku, w  uroczysto  Niepokalanego Pocz cia 
Naj w. Maryi Panny, Kongregacja Edukacji Katolickiej osobnym 
dekretem erygowa a w  „Ignatianum” obok Wydzia u Filozo-
ficznego Wydzia  Pedagogiczny, a  tak e zatwierdzi a przed-
stawiony jej Statut Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej 
„Ignatianum” 9.
 Wobec zaistnia ych faktów w  dniu 17 stycznia 2001 r. Rady 
poszczególnych Wydzia ów wybra y swoich dziekanów, a  ukon-
stytuowany Senat „Ignatianum” zgodnie z  zatwierdzonym 
„Regulaminem wyborów na Rektora i  Prorektorów” Wy szej 
Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w  Krakowie 
wybra  pierwszego rektora „Ignatianum”. Zosta  nim  ks. prof. 

7 Minister Edukacji Narodowej, prof. dr hab. Miros aw 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 Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicz-

nej „Ignatianum” w  Krakowie, dz. cyt., s.  139-150.
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zw.  dr  hab. W adys aw Kubik SJ. Odpowiedzialn  za prowa-
dzenie sekretariatu rektora zosta a mgr Urszula Marecka, absol-
wentka „Ignatianum”. 
 Dziekanem Wydzia u Filozoficznego zosta  wybrany ks. prof. 
zw. dr hab. Roman Darowski SJ. Wydzia  Filozoficzny realizowa  
swój dotychczasowy program kszta cenia.
 Na studium do Bakalaureatu (czyli obecnego licencjatu) obo-
wi zywa y na Wydziale Filozoficznym nast puj ce przedmioty: 
wprowadzenie do filozofii, filozofia poznania, metafizyka, filo-
zofia cz owieka, etyka, filozofia spo eczna, teologia naturalna, fi-
lozofia przyrody (kosmologia), filozofia religii, historia filozofii 
staro ytnej, historia filozofii redniowiecznej, historia filozofii 
nowo ytnej, historia filozofii wspó czesnej, psychologia empi-
ryczna, wprowadzenie do Tajemnicy Zbawienia, seminarium 
bakalaureackie, j zyk aci ski, j zyk nowo ytny (I).
 Inne wyk ady i  seminaria monograficzne ustala a Rada Wy-
dzia u zgodnie z  Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez 
Kongrega cj  Edukacji Katolickiej.
 Do licencjatu specjalizacyjnego (obecnie magisterium) obowi -
zywa y studentów na poszczególnych specjal no ciach nast puj -
ce przedmioty: filozofia cz owieka, filozofia spo eczna, filozofia 
religii, inne by y ustalane wraz z  promotorem pracy licencjackiej 
(magisterskiej). Zreszt  szczegó y usta la a Rada Wydzia u zgod-
nie z  Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez Kongregacj  
Edukacji Katolickiej. Nale a y do nich: dydaktyka ogólna, wyk a-
dy monograficzne, wyk ady do specjalizacji, seminarium – – lektura 
klasyków filozofii, seminarium licencjackie, j zyk nowo ytny  (II).
 Dziekanem nowo utworzonego Wydzia u Pedagogicznego 
zosta  ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ. Wydzia  Pedagogicz-
ny bardzo poszerzy  zakres swojej dzia alno ci.
 Na pierwszym cyklu studiów do b a k a l a u r e a t u  (dzi  po-
wiedzieliby my licencjackim) realizowano przedmioty filozo-
ficzne (historia filozofii, teoria poznania, etyka, teologia natural-
na i  filozofia cz owieka); przedmioty teologiczne (dogmatyka, 
teologia biblijna, teologia moralna, wybrane zagadnienia z  te-
ologii fundamentalnej, wybrane zagadnienia z  liturgiki i  wpro-
wadzenie do Pisma wi tego); przedmioty psychologiczno-
-pedagogiczne (wprowadzenie do pedagogiki i  pedagogika 
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ogólna, pedagogika porównawcza, dydaktyka ogólna, teoria 
wychowania, historia o wiaty i  wychowania, psychologia) oraz 
inne przedmioty, jak seminarium bakalaureackie, j zyk aci ski 
i  j zyk nowo ytny (I).
 Inne wyk ady i  seminaria monograficzne ustala a Rada Wy-
dzia u zgodnie z  Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez 
Kongrega cj  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  (dzi  jest to studium magisterskie) wyodr bnio-
no kilka ró nych specjalizacji: pedagogika religijna i  katechety-
ka, pedagogika spo eczno-opieku cza, pedagogika rodziny 
i  pedagogika resocjalizacyjna. Studentów wszystkich spe-
cjalizacji obowi zywa y przedmioty pedagogiczne. Nale a y 
do nich: metody bada  pedagogicznych, metody statystyczne 
w  badaniach pedagogicznych, pedagogika spo eczna, edukacja 
aksjologiczna, j zyk nowo ytny (II), seminarium licencjackie 
(magisterskie) zgodne ze specjalno ci .
 Poza tym studenci poszczególnych specjalizacji realizowali 
dodatkowe obowi zuj ce 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  szczegó ow  katechi-
zacji, katechez  na poszczególnych etapach wieku, katechez  porów-
nawcz , wychowanie moralne w  katechezie i  Liturgi  w  katechezie.
 Studenci P e d a g o g i k i  s p o e c z n o - o p i e k u c z e j  m i e -
l i: pedagogik  spo eczno-opieku cz , metodyk  pracy opie-
ku czo-wychowawczej, dzia alno  opieku czo-wychowawcz , 
modele osobowo ci wychowawcy, profilaktyk  spo eczn  oraz 
prawodawstwo opieku czo-wychowawcze.
 Studentów specjalizacji P e d a g o g i k a  r o d z i n y  obowi zy-
wa y przedmioty: pedagogika rodziny, teologia ma e stwa i  ro-
dziny, etyka ma e stwa i  rodziny, demografia i  polityka ludno -
ciowa, planowanie rodziny, rodzina w  wietle prawa ko cielnego, 
rodzina w  wietle 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 zobowi zani zaliczy : 
pedagogik  resocjalizacyjn , prawne podstawy resocjalizacji, 
patologie spo eczne, socjoterapi , psychologi  kliniczn , profi-
laktyk  spo eczn  i  diagnostyk  resocjalizacyjn .
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 Inne wyk ady i  seminaria monograficzne ustala a Rada Wy-
dzia u zgodnie z  Regulaminem Studiów zatwierdzonym przez 
Kongregacj  Edukacji Katolickiej 10.

Znacz cy rozwój Wy szej Szko y 
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” 
w  drugim dziesi cioleciu swej dzia alno ci
Najpierw rok 2004 zaznaczy  si  w  „Ignatianum” zmianami 
personalnymi. Kolejnym rektorem od roku akademickiego 
2004/2005 zgodnie ze statutem uczelni zosta  ks. prof. zw. dr hab. 
Ludwik Grzebie  SJ. Stanowiska prorektorów obj li ks. prof. 
dr hab. Zbigniew Marek SJ oraz prof. dr hab. Ryszard Terlecki. 
Dziekanem Wydzia u Filozoficznego ponownie zosta  wybrany 
ks. prof. zw. dr hab. Roman Darowski SJ, za  dziekanem Wy-
dzia u Pedagogicznego dr Andrzej Hajduk SJ.
 Zbyt wiele miejsca zaj aby dok adna prezentacja poszczegól-
nych dzia a  i  osi gni  „Ignatianum”. Wymieni  jednak przy-
najmniej kilka charakterystycznych i  znacz cych dla rozwoju 
uczelni faktów. 
 Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” 
by a gospodarzem wielu wa nych inicjatyw o  charakterze 
naukowym:
 – W  maju 1994 roku „Ignatianum”, b d c jeszcze Wydzia em 
Filozoficznym, organizowa o Mi dzynarodowy Kongres Euro-
pejskiej Ekipy Katechetycznej, który co dwa lata ma miejsce 
w  innym kraju europejskim.
 – W  dniach od 29 sierpnia do 2 pa dziernika 1998 roku Wy-
dzia  Filozoficzny organizowa  tak e co dwa lata odbywaj ce si  
sympozjum jezuitów filozofów z  terenu Europy: JESPHIL (skrót 

10 Ca y ten program studiów na Wydziale Pedagogicznym zatwierdzi a 
Kongregacja Edukacji Katolickiej, por. Statut Wy szej Szko y Filozoficzno-Pe-
dagogicznej, „Ignatianum” w  Krakowie, dz. cyt., s. 66 (wersja polska) i  s. 126 
(wersja w oska). 
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od Jesuits Philosophers). Bra o w  nim udzia  36 jezuitów, w  tym 
6 Polaków 11.
 – Od 25 do 27 lutego 2001 roku mia o miejsce sympozjum 
„Nauka-Wiara Katecheza” zorganizo wane przez Towarzystwo 
Filozoficzne „Ignatianum”.
 – W  dniach od 19 do 23 listopada 2001 odbywa o si  w  „Igna-
tianum” sympozjum „Cz owiek w  jednocz cej si  Europie”. 
W ród go ci byli m.in. prof. Hans-Georg Ziebertz z  Uniwersyte-
tu w  Würzburgu, ks. bp. prof. zw. dr hab. Tadeusz Pieronek (PAT 
Kraków), dr Hans-Heiner Boelte.
 – W  dniu 21 wrze nia 2004 roku mia  miejsce w  „Ignatia-
num” IV wiatowy Dzie  FAS (Fetal Alcohol Syndrom) przy 
wspó udziale „Fundacji O wiecenia Publicz nego” Towarzystwa 
Asystentów Akademii Peda gogicznej im. KEN w  Krakowie, Pe -
nomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Profilaktyki i  Prze-
ciwdzia ania Przest pczo ci M odzie y.
 – Z  kolei w  dniach od 24 do 25 wrze nia 2004 roku organizo-
wano II Konferencj  Psychologiczno-Pedagogiczn  od bywaj c  
si  w  ramach IX Mi dzynarodowego Kongresu Polskiego To-
warzystwa Neuropsychologicznego. Tematem konferencji by a 
„To sa mo  cz owieka z  perspektywy interdyscyplinar nej”. 
Wspó organizatorami spotkania byli: Polskie Towarzystwo 
Neuropsychologiczne, Instytut Psy chologii Stosowanej UJ, Ka-
tedra Pedagogiki Spe cjalnej „Ignatianum” oraz Katedra i  Za-
k ad Neurolingwistyki Akademii Medycznej im. L. Rydygiera 
w  Bydgoszczy.
 – W  roku 2003 mia o miejsce II Seminarium Dydaktyki Aka-
demickiej „Studenci we wspólnocie akademickiej” zorgani-
zowane przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Od dzia  
w  Krakowie, z  siedzib  w  Instytucie Pedago giki Uniwersytetu 
Jagiello skiego.
 Podczas wyk adów otwartych zorganizowanych przez „Igna-
tianum” oraz Centrum Kultury i  Dialogu, na które zaprasza-
no ró ne osobisto ci ze wiata nauki, kultury, polityki, refera-
ty g osili m.in. o. prof. Augustyn Jankowski OSB, red. Bernard 

11 Por. R. Darowski SJ, Filozofia Jezuitów w  Polsce w  XX wieku. Próba synte-
zy, Wy sza Szko a Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” i  Wydawnictwo 
WAM, Kraków 2001, s.  37.
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Margueritte, prof. Jerzy Pomianowski, pose  Jan Maria Rokita, 
prof. Roger Sages z  Uniwersytetu z  Lund (Szwecja), dr Mieczy-
s aw Lubomirski SJ z  Uniwersytetu Gregoria skiego w  Rzymie, 
prof. dr hab. Bernhard Grom SJ z  Wy szej Szko y Filozoficznej 
w  Monachium.
 Wyk ady inauguracyjne g osili mi dzy innymi: prof. zw. dr 
hab. Janusz Tazbir, cz onek rzeczywisty PAN, prof. zw. dr hab. 
Piotr Sztompka (UJ), J.E. ks. Franciszek Kar dyna  Macharski, 
Metropolita Krakowski, prof. zw. dr hab. Zbigniew  Kwieci ski 
z  Uniwersytetu Miko aja Ko pernika w  Toruniu oraz Uniwersy-
tetu Warmi sko-Mazurskiego w  Olsztynie.
 Bardziej szczegó owe informacje znajdzie czytelnik w  wy-
dawanym ka dego roku „Roczniku Wydzia u Filozoficznego” 
i w  „Roczniku Wydzia u Pedagogicznego” w  dziale „Z ycia 
uczelni”.

Ubogacona oferta dydaktyczna Uczelni 
„Ignatianum”
 W roku akademickim 2007/2008 nast pi a zmiana w adz 
„Igna tianum”. Drug  kadencj  rektora sprawuje ks. prof. zw. 
dr hab. Ludwik Grzebie  SJ, Prorektorem do spraw Dydaktycz-
nych, Naukowych i  Studenckich zosta  dr hab. Stanis aw Sroka 
(obecnie prof. „Ignatianum”), prorektorem do spraw Organi-
zacji i  Rozwoju Uczelni – – dr Grzegorz uszczak SJ. Dziekanem 
Wydzia u Filozoficznego zosta  ks. dr hab. Józef Bremer SJ, prof. 
„Ignatianum”, a  Wydzia u Pedagogicznego – – ks. prof. zw. dr 
hab. Zbigniew Marek SJ.
 Wspó dzia anie i  wyt ona praca nowych w adz zaznaczy-
a si  wielkim ubogaceniem oferty dydaktycznej i  naukowej 

w  „Igna tianum”, któr  pragn  w  du ym skrócie zaprezentowa .
 Przedstawiam stan z  roku akademickiego 2008/2009, czyli 
w  dwudziestolecie istnienia „Ignatianum”. Podobna by a propo-
zycja na rok akademicki 2009/2010.
   na kierunku Filozofia oferuje studen-
tom a  siedem specjalno ci:
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 F i l o z o f i a  c z o w i e k a  umo liwia studiuj cym poznanie 
kondycji cz owieka, jego osobistej godno ci i  miejsca w  spo ecze -
stwie. Pomaga w  stawianiu i  dawaniu odpowiedzi na pytania doty-
cz ce poszukiwania i  odnajdywania sensu ludzkiego istnienia, aby 
studiuj cy nie tylko sam atwiej móg  odnale  i  zrozumie  siebie, 
ale równie  pomaga  innym w  ich poszukiwaniu to samo ci. 
 F i l o z o f i a  p r z y r o d y  koncentruje si  na filozofii przyrody 
o ywionej i  nieo ywionej. W  zakresie filozofii przyrody o ywio-
nej rol  podbudowy odgrywa biologia, a w  dziedzinie filozofii 
nieo ywionej fizyka i  matematyka. Studiuj cy filozofi  przyro-
dy zajmuj  si  wyja nianiem przyrody jako ca o ci, w  szczegól-
no ci odkrywaj  istot  ycia, materii, czasu i  przestrzeni. Tym 
samym poznaj  problemy filozoficzne tkwi ce i  ujawniaj ce si  
w  podstawach nauk przyrodniczych w  powi zaniu z  uzyskiwa-
nymi w  tych naukach wynikami.
 F i l o z o f i a  r e l i g i i  i   d i a l o g u  m i d z y r e l i g i j n e g o 
umo liwia zrozumienie powodów wyst powania religii w  wie-
cie, a  tak e znaczenia religii dla indywidualnego ycia jednostki 
i  spo ecze stwa. Studiuj cy t  specjalno  b d  mogli podejmo-
wa  pytania o  do wiadczenie religijne, o  sensowno  j zyka reli-
gii, o  równo  i  „prawdziwo ” wszystkich religii.
 F i l o z o f i a  s p o e c z n a  stawia sobie za cel wykszta cenie 
specjalistów, którzy posi d  zasadnicz  merytoryczn  i  prak-
tyczn  wiedz  w  dziedzinie szeroko rozumianego, filozoficz-
nego spojrzenia na aktualne kwestie spo eczne, na podstawy 
komunikowania spo ecznego. Studiuj cy b d  mogli zapozna  
si  ze wspó czesn  problematyk  filozofii spo ecznej, a  tak e po-
si  umiej tno  analizy tekstów z  zakresu filozofii spo ecznych 
strategii komunikacyjnych. Mog  uzyska  tak e gruntown  wie-
dz  z  zakresu katolickiej nauki spo ecznej.
 F i l o z o f i a  k u l t u r y  pragnie pomóc w  ca o ciowym spoj-
rzeniu na wiele poszczególnych zjawisk kulturowych: spo ecz-
nych, politycznych, ekonomicznych, artystycznych, obyczajo-
wych itd., a  tak e nauczy  przekonywaj cego ich obja niania. 
Studiuj cy na tej specjalno ci b d  mieli zaj cia g ównie z  pra-
cownikami akademickimi Instytutu Kulturoznawstwa 
 F i l o z o f i a  d z i e n n i k a r s t w a  i   k o m u n i k a c j i  s p o -
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, integruj cym 
wiele dyscyplin nauki. Studiuj cy na tej specjalno ci b d  si  
mogli zaznajomi  mi dzy innymi z  wymiarem humanistycznym 
komunikacji, u wiadomi  sobie, jak bardzo potrzebna jest do-
bra komunikacja, jakie s  jej spo eczne metody i  strategie. B d  
mogli tak e 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 
specjalno  obejmuje takie mi dzy innymi dzia y filozofii, jak 
metafizyka, teoria poznania czy logika. Decydowanie si  na t  
specjalno  zapewnia szerok  indywidualn  mo liwo  dobie-
rania wyk adów obieralnych, co u atwi wybór i  pisanie pracy 
licencjackiej.
 Trzeba zaznaczy , e  Zarz dzeniem z  dnia 31 stycznia 1996 
roku (nr  3) Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdzi o pra-
wo nadawania przez Wydzia  stopnia doktora nauk humani-
stycznych w  zakresie filozofii 12. Do chwili obecnej wypromowa-
no 18 doktorów.

 Wydzia  Filozoficzny oferuje tak e kierunek – – K u l t u r o -
z n a w s t w o  oraz cztery zwi zane z  nim specjalno ci:
 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 umo liwia y pozna-
wanie dziedzictwa kulturowego Polski i  Europy. Studiuj cy b d  
mogli zdoby  umiej tno  przygotowania imprezy od strony lo-
gistycznej i  technicznej oraz tworzenia programów wycieczek, 
pielgrzymek itp., a  tak e wykszta cenie pod wzgl dem meryto-
rycznym, uwzgl dniaj cym bogactwo kulturowe odwiedzanych 
miejsc. W  obr bie tej specjalno ci wprowadza si  te  studentów 
w  kwestie zwi zane z  prowadzeniem dzia alno ci agrotury-
stycznej i  stwarza mo liwo  poszerzenia wiedzy o  podró owa-
niu, tak e 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 ju  
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 
specjalno ci od roku akademickiego 2009/10 zosta  poszerzony 

12 Tam e, s.34.
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o  dodatkowe przedmioty teoretyczne oraz o  nowy przedmiot: 
Edytorstwo. W  ten sposób uzupe ni  si  dotychczasowy pro-
fil specjalno ci o  zaj cia o  charakterze zawodowym. B d  one 
przygotowywa  studentów do podejmowania pracy redakcyjnej 
w  wydawnictwach i w  prasie. Studenci oprócz wiedzy teoretycz-
nej otrzymaj  podstawowy zasób wiedzy z  zakresu  edytorstwa 
naukowego oraz redakcji tekstu, co niew tpliwie polepszy sytu-
acj  absolwenta na rynku pracy. 
 Z a r z d z a n i e  k u l t u r  umo liwi teoretyczne i  praktycz-
ne przygotowanie studentów kulturoznawstwa zarówno w  za-
kresie zarz dzania prac  zespo ow  oraz projektami (przedsi -
wzi ciami) w  obszarze kultury. Pomo e tak e zdoby  wiedz  
i  umiej tno ci w  dziedzinie marketingu, impresariatu, sponso-
ringu, komunikacji. Wprowadzi tak e w  zagadnienia prawno-fi-
nansowe dzia alno ci 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  organiza-
cjach pozarz dowych i  mediach, a  tak e do prowadzenia w as-
nej dzia alno ci gospodarczej w  sektorze kultury.
 M e d i a  – – k u l t u r o z n a w s t w o  umo liwi przygotowanie 
praktyczne do pracy jako animatora amatorskich grup teatral-
nych, a  tak e jako krytyka filmowego i  teatralnego. Absolwent 
tej specjalno ci atwo znajdzie zatrudnienie w  szeroko rozumia-
nych rodkach masowej komunikacji lokalnych i  ogólnopolskich 
redakcjach prasowych, radiowych i  telewizyjnych, na szeroko 
rozumianym rynku wydawnictw, a  tak e w  agencjach rekla-
mowych, portalach internetowych, jak równie  w  przedsi bior-
stwach i  jednostkach administracji publicznej oraz samorz do-
wej, wreszcie jako rzecznik prasowy lub reprezentant do spraw 
kontaktów z  mediami, a  tak e w  o rodkach kultury i  innych in-
stytucjach zajmuj cych si  dzia alno ci  kulturalno-edukacyjn  
jako animator amatorskich grup teatralnych.

 Nie mniej bogat  ofert  daje naszym studentom  
 „Ignatianum”. Na kierunku pedagogiki umo li-

wia si  kszta cenie, które ma na celu kszta towanie cz owieka 
dojrza ego intelektualnie, uczuciowo i  duchowo, otwartego na 
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wyzwania naszych czasów, cz owieka odpowiedzialnego i  twór-
czego w  realizacji swojego zaanga owania zawodowego i  spo-
ecznego, umiej cego szanowa  godno  w asn  oraz drugiego 

cz owieka, a  tak e zdolnego do kierowania si  w  yciu jezuick  
zasad  magis – – „wi cej” 13.
 P e d a g o g i k a  o p i e k u c z o - w y c h o w a w c z a  przy-
gotowuje studentów do pracy na stanowiskach wychowawców 
mi dzy innymi w  placówkach opieku czo-wychowawczych, 
o rodkach adaptacyjnych, instytucjach pomocy i  opieki spo ecz-
nej, o rodkach adopcyjno-opieku czych, domach dziecka, pogo-
towiach opieku czych, schroniskach dla ofiar patologii w  rodzi-
nie, o rodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, 
wietlicach rodowiskowych i  terapeutycznych, instytucjach pro-

filaktyki spo ecznej, a  tak e w  organizacjach i  stowarzyszeniach 
charytatywnych oraz w  zak adach pracy, s u bie zdrowia, szkole, 
s downictwie. Po uko czeniu programu tej specjalno ci mo na 
te  pracowa  w  charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy, 
opiekuna, doradcy oraz kuratora s dowego czy podejmowa  pra-
c  wychowawcz  jako organizator grup rodowiskowych.
 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  kszta ci umiej tno ci potrzebne do podj cia pracy w  charak-
terze wychowawców w  instytucjach zajmuj cych si  profilakty-
k  i  resocjalizacj  w  zak adach wychowawczych, poprawczych 
oraz karnych. Absolwenci tego kierunku mog  tak e pracowa  
w  zawodzie kuratora s dowego oraz podejmowa  prac  wycho-
wawcz  jako organizatorzy grup rodowiskowych. 
 P e d a g o g i k a  r o d z i n y  ukierunkowuje w  szerokim zakre-
sie na rodzin . Stwarza podstaw  do pracy w  charakterze opie-
kuna i  wychowawcy w  instytucjach pomocy spo ecznej, w  wiet-
licach rodowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, 
schroniskach dla ofiar patologii w  rodzinie, domach dziecka, 
o rodkach opieku czo-adopcyjnych, placówkach opieku czo-
-wychowawczych, pogotowiach rodzinnych, centrach pomocy 
rodzinie, poradniach rodzinnych, s dach rodzinnych. Student 
zdobywa praktyczne umiej tno ci w  zakresie poradnictwa 

13 Por. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, t um. B. Steczek SJ, 
Kraków 1989, s.  27.
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rodzinnego, pomocy spo ecznej i  us ug zwi zanych z  zaspoka-
janiem potrzeb rodowiska rodzinnego.
 Wy 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, zgod-
nie z  okre lonymi wymaganiami kszta cenia nauczycieli, którzy 
byliby zdolni do dzia alno ci pedagogicznej polegaj cej na wspo-
maganiu rozwoju i  wczesnej edukacji dzieci od trzeciego roku y-
cia a  do rozpocz cia nauki w  szkole. Studentów przygotowuje 
si  tak e do pe nienia funkcji doradczej wobec rodziców i  wspie-
raj cej ich dzia ania wychowawcze, jakie prowadzi si  w  pla-
cówkach wychowania przedszkolnego. Uczy si  ich zdobywania 
tak e umiej tno ci niezb dnych do prowadzenia procesu dydak-
tyczno-wychowawczego oraz diagnostyczno-wspomagaj cego. 
 Na Wydziale Pedagogicznym jest te  mo liwo  studiowania 
P o l i t o l o g i i  jako osobnego kierunku w  zakresie trzech ró -
nych specjalno ci:
 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 s t w o w a  po-
zwala uzyska  kwalifikacje zawodowe umo liwiaj ce podj cie 
pracy w  instytucjach pa stwowych, samorz dowych, kultural-
nych, gospodarczych, rodkach spo ecznego przekazu oraz fun-
dacjach zajmuj cych si  szeroko rozumian  problematyk  wy-
miany mi dzynarodowej.
 B e z p i e c z e s t w o  n a r o d o w e  stwarza szans  zdobycia 
kwalifikacji zawodowych do pracy w  instytucjach pa stwowych, sa-
morz dowych, spo ecznych dotycz cych ustroju prawnego, bezpie-
cze stwa 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  d y do wykszta cenia kwa-
lifikacji zawodowych przydatnych do podj cia pracy w  instytu-
cjach pa stwowych, samorz dowych, politycznych, rodkach spo-
ecznego przekazu oraz fundacjach i  organizacjach zajmuj cych 

si  szeroko rozumian  problematyk  spo eczn  i  mi dzynarodo-
w  oraz fundacjach zajmuj cych si  szeroko rozumian  proble-
matyk  mi dzynarodow  i w  to ró nych jej aspektach (prawnym, 
politycznym, kulturalnym, gospodarczym) oraz w  mediach 
i  szkolnictwie. W ramach wszystkich specjalno ci student osi ga 
kompetencje w pos ugiwaniu si  j zykiem obcym na poziomie 
bieg o ci B2 Europejskiego Opisu Kszta cenia  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  ró nego ro-
dzaju o rodkach pomocy spo ecznej w  charakterze pracownika 
socjalnego posiadaj cego umiej tno  niesienia pomocy ludziom 
chorym, starszym, ubogim, bezdomnym, uzale nionym i  nie-
pe nosprawnym, maj cym ró nego rodzaju trudno ci w  pra-
wid owym funkcjonowaniu w  rodowisku spo ecznym, czyli 
jednostkom i  rodzinom znajduj cym si  w  trudnej sytuacji y-
ciowej. D y si  do tego, by studenci stali si  profesjonalista-
mi w  zakresie pracy socjalnej i  mogli tak e podejmowa  prac  
w  ró nego rodzaju organizacjach pozarz dowych, ko cielnych 
i  spo ecznych, które dzia aj  w  takich obszarach, jak ubóstwo, 
bezrobocie, bezdomno , trudno ci w  przystosowaniu do ycia 
po opuszczeniu zak adu karnego, uzale nienia, niepe nospraw-
no , kl ski ywio owe, specyficzne wydarzenia losowe. 
 Studenci zdobywaj  umiej tno ci w  zakresie udzielania po-
rad i  stosowania elementów diagnozy socjalnej i  spo ecznej, 
ucz  si  metod i  technik pracy socjalnej, twórczego rozwi zy-
wania problemów spo ecznych, inicjowania i  wspó realizowania 
programów socjalnych, organizacji i  zarz dzania prac  socjaln  
oraz technik tworzenia i  oceny projektów socjalnych. Powinni 
móc si  legitymowa  umiej tno ciami w  nawi zywaniu kontak-
tów mi dzyludzkich oraz niesieniu pomocy i  udzielaniu wspar-
cia, a  tak e aktywizowaniu do samopomocy i  samorozwoju. 

Wydawnictwo „Ignatianum” i  Biblioteka
 „Ignatianum” posiada swoje w asne wydawnictwo wspó -
pracuj ce z wydawnictwem WAM. Publikacje Wydawnictwa 
IGNA TIANUM ukazuj  si  w seriach wydawniczych takich jak: 
„Biblioteka Horyzontów Wychowania”, „Biblioteka Pedagogiki 
Religijnej”, istniej ca od 1998 r. z inicjatywy W adys awa Kubi-
ka  SJ i pod jego redakcj  (do 2009 r. ukaza o si  14 tomów). Od r. 
2007 redaktorem serii zosta  ks. dr Grzegorz uszczak SJ; „Stu-
dia Pedagogiczne” oraz „Studia z Psychologii”. W tych seriach 
Uczelnia publikuje g ównie rozprawy swoich pracowników na-
ukowych. Istniej  równie  serie, w ramach których ukazuj  si  
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badania z zakresu historii wychowania i kultury: „Studia i Mate-
ria y do Dziejów Jezuitów Polskich”, „Klasycy Jezuickiej Histo-
riografii”, „ ród a do Dziejów Kultury” z dzia em „Inwentarze 
i  Katalogi” oraz „Kroniki i Listy”.
 W ostatnim czasie, w zwi zku z rozwojem nowych kierun-
ków i specjalno ci, powsta y nowe serie wydawnicze, któ-
re odzwierciedlaj  nurty naukowo-badawcze „Ignatianum”: 
„Hu manitas. Studia Kulturoznawcze”, „Biblioteka Pedagogiki 
Ignacja skiej”, „Dylematy Resocjalizacji”, „Universum Philo-
sophiae”, „Dyskurs Politologiczny” oraz „Pedagogika. Logope-
dia. Glottodydaktyka”.
 Dzia alno  wydawnicza obejmuje równie  czasopisma z sa-
modzielnymi redakcjami: „Forum Philosophicum”, „Horyzonty 
Polityki”, „Horyzonty Wychowania”, „Ignatianum”, „Perspek-
tywy Kultury”, „Rocznik Wydzia u Filozoficznego” oraz „Rocz-
nik Wydzia u Pedagogicznego”
 „Forum Philosophicum”, które powsta o z inicjatywy Roma-
na Darowskiego SJ, umo liwa sta  mi dzynarodow  i krajow  
wymian  czasopism; od 2000 r. na zasadzie wymiany Biblioteka 
Filozoficzna Ignatianum otrzymuje ok. 100 tytu ów czasopism 
zagranicznych i ponad 100 czasopism polskich; s  to przewa nie 
czasopisma filozoficzne 14.
 Dzia alno ci naukowo-dydaktyczej Uczelni s u : specjali-
styczna Biblioteka Filozoficzna Ignatianum oraz Biblioteka Na-
ukowa Ksi y Jezuitów. Kompletuje si  w nich literatur  filozo-
ficzn , pedagogiczn  i teologiczn  w j zyku polskim i j zykach 
obcych, publi kacje z zakresu kultury, historii Ko cio a, jesuitica.
 Biblioteka Filozoficzna posiada ok. 90 tys. woluminów i ok. 
300 tytu ów czasopism bie cych, w tym po owa zagranicz-
nych. Biblioteka Naukowa posiada ok. 220 tys. wolumi nów 
ksi ek (ok. 160 tys. tytu ów), w tym ok. 25 tys. woluminów 
starych druków (19 tys. tytu ów); ok. 2000 tytu ów czasopism, 
w tym ok. 150 tytu ów czasopism bie cych, z czego ok. 50 za-
granicznych 15. Obie biblioteki s  skom puteryzowane i dost p-
ne w Internecie pod adresem: www. jezuici. krakow. pl/ bibl. Jest 

14 R. Darowski SJ, Filozofia Jezuitów w Polsce w XX wieku, dz. cyt., s. 39.
15 Tam e.
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to dzie o ks. prof. zw. dr. hab. Ludwika Grzebienia i jego m od-
szych wspó pracowników.

*  *  *
 Przedstawione wy ej informacje wiadcz  wymownie o  twór-
czym rozwoju dydaktycznym i  naukowym „Ignatianum”. Przed 
dwudziestu laty nie mo na by o przewidywa  takiego nast pstwa 
faktów. W  obecnej sytuacji zarz d „Ignatianum” i  kadra pedago-
giczna stoi przed wielk  odpowiedzialno ci  za dzie o, które uro-
s o do tak interesuj cych rozmiarów. Chwa a Bo a i  dobro ludzi, 
zw aszcza m odych ludzi, jest ich specyficznym zadaniem.



361

A  F

INSPIRACJA IGNACJA SKA W DZIA ALNO CI 

EDUKACYJNEJ MI DZYNARODOWEGO 

INSTYTUTU LUMEN VITAE

 W niniejszym artykule chcia bym przedstawi  metody kszta -
cenia stosowane przez Mi dzynarodowy Instytut Katechetyki 
i  Duszpasterstwa Lumen Vitae 1, a  nast pnie pokaza , w  jaki 
sposób czerpi  one z  tradycji ignacja skiej. Wcze niej jednak za-
prezentuj  zwi le Instytut.

1.  Podstawowe zasady dzia alno ci 
Instytutu  Lumen Vitae

 Pocz tków Mi dzynarodowego Instytutu Lumen Vitae nale-
y upatrywa  w  utworzeniu w  roku 1935 Centrum Dokumen-

tacji Katechetycznej. W  1946 roku zosta o za o one wydawni-
ctwo Editions Lumen Vitae oraz czasopismo o  tej samej nazwie. 

1 Informacje na temat Mi dzynarodowego Instytutu Lumen Vitae – – jego 
historii, celów, programu – – mo na znale  na stronie http://www.lumenvi-
tae.be.be. W  tym celu mo na równie  si gn  po okoliczno ciow  publikacj  
wydan  z  okazji 50-tej rocznicy za o enia Instytutu, zatytu owan  50 ans de 
rayonnnement, Editions Lumen Vitae, Bruxelles, 2008. Mo na równie  skorzy-
sta  ze strony Instytutu po wi conej kszta ceniu i  dokumentacji: <http://www. 
lumenonlenonline.net>.
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Natomiast sam Instytut zosta  utworzony w  roku 1957. Dwa lata 
pó niej, na potrzeby Ko cio a lokalnego, powsta a Wy sza Szko-
a Katechetyczna.

 Obecnie kszta cenie odbywa si  w  dwóch cyklach.  Ka dy 
z  nich ko czy si  uzyskaniem dyplomu: po dwóch latach kszta -
cenia 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) 2 oraz, równie  po dwóch latach, s p e c j a l i -
s t y c z n e g o  d y p l o m u  z   k a t e c h e z y  i   d u s z p a s t e r -
s 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 
Wydzia  Teologii Uniwersytetu Katolickiego w  Leuven (Katho-
lieke Universiteit Leuven) w  ramach porozumienia zawartego 
pomi dzy obydwiema uczelniami.
 Instytut kszta ci osoby doros e – – osoby wieckie, ksi y, za-
konników i  zakonnice – – z  ponad trzydziestu krajów, w  przedzia-
le wiekowym od 25 do 60 lat. redni wiek studenta wynosi oko o 
35 lat. Osoby te maj  w  wi kszo ci d ugie do wiadczenie kate-
chetyczne i  pastoralne. Wielu z  nich sprawowa o wa ne funkcje 
ko cielne lub przygotowuje si  do ich obj cia. W  zale no ci od 
swoich planów i  wcze niejszych studiów kandydaci podejmuj  
nauk  w  Lumen Vitae w  celu zdobycia w  mi dzynarodowym 
rodowisku specjalistycznego wykszta cenia katechetycznego, 

pastoralnego i  rozwojowego. 
 Takie rodowisko studenckie, z o one z  ju  wykszta conych 
i  do wiadczonych osób, znacznie ró ni si  od m odych studen-
tów, rozpoczynaj cych studia bezpo rednio po szkole redniej. 
Tradycyjne magistralne metody nauczania okazuj  si  ca ko-
wicie nieprzystosowane do tego rodzaju odbiorców. Dlatego 
Instytut przyj  dwie podstawowe zasady dzia ania w  zakre-
sie pedagogii. Po pierwsze Instytut d y do tego, aby student, 
w  mo liwie najwi kszym stopniu, samodzielnie zaj  si  swo-
im kszta ceniem i  wzi  za nie odpowiedzialno . Po drugie In-
stytut okre la cele w  zakresie kszta cenia nie tylko pod k tem 
zdobywanej wiedzy, lecz równie  zdobywanych kompetencji, 

2 Ponadto istnieje mo liwo  uzyskania, w  ci gu roku, certyfikatu z  kate-
chezy i  duszpasterstwa (certificat en catéchèse et pastorale) równowa nego z  zali-
czeniem pierwszego roku studiów z  katechezy i  duszpasterstwa.
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w  szczególno ci trwa ych kompetencji ogólnych. To bowiem 
zdobyte na trwa e kompetencje ogólne s  zwie czeniem ka de-
go kszta cenia. Przyjrzyjmy si , jak stosowane s  te zasady.

2. Realizacja za o e  pedagogicznych 

Trzy dziedziny kszta cenia

 Na pocz tku kszta cenia Instytut jasno przedstawia swoje cele 
studentom. Jego zamiarem jest rozwijanie trzech umiej tno ci: 
umiej tno ci analizy ró nych kontekstów spo eczno-kulturowych 
i  ko cielnych, umiej tno ci podj cia dog bnej refleksji teologicz-
nej z  uwzgl dnieniem tych kontekstów oraz umiej tno ci opraco-
wywania nowatorskich projektów katechetycznych i  pastoralnych 
dotycz cych tych kontekstów. Te trzy zasadnicze umiej tno ci sta-
nowi  ponadto podstaw  programu zaj  i  seminariów, które po-
dzielone s  pomi dzy trzy podstawowe dziedziny: analiz , refleksj  
teologiczn  (Pismo wi te, „Historia i  dogmat”) i  przedmioty prak-
tyczne (katecheza, duszpasterstwo, rozwój). Spójne po czenie tych 
trzech umiej tno ci stanowi dla Instytutu g ówny cel kszta cenia. 

Spersonalizowany program zaj  i  seminariów

 wiadomi celów Instytutu studenci przedstawiaj , na po-
cz tku pierwszego roku, spersonalizowany program kszta ce-
nia. Na podstawie wcze niejszych do wiadcze  pastoralnych 
i  z  uwzgl dnieniem planów na przysz o  oraz kompetencji, 
które chc  zdoby , studenci, z  pomoc  nauczycieli, opracowuj  
swoje programy kszta cenia. Maj  przy tym mo liwo  wyboru 
spo ród wszystkich form zaj  proponowanych przez Instytutu 
(wyk ady, seminaria). Ten osobisty wybór musi jednak uwzgl d-
nia  pewne regu y okre lone przez Instytut, maj ce na celu za-
chowanie równowagi programu. Ta dwustronna procedura – – 
z  jednej strony Instytut okre laj cy swe cele, a z  drugiej student 
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dostosowuj cy je do swoich preferencji – – umo liwia zawarcie 
pewnego rodzaju umowy dydaktycznej pomi dzy obydwiema 
stronami.

Seminarium metodologiczne 

 Ju  na pocz tku kszta cenia, tu  po rozpocz ciu poszczegól-
nych zaj , organizowane jest seminarium metodologiczne dla 
wszystkich studentów. Pozwala ono studentom zapozna  si  
ze sposobem pracy Instytutu w  dziedzinie katechetycznej i  pa-
storalnej. 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  anali-
zie. Obejmuje on poszukiwanie faktów, ich opisywanie, rozpo-
znawanie problemów pojawiaj cych si  w  danym kontek cie 
pastoralnym, analiz  przyczyn tych problemów pod ró nym 
k tem – – w  szczególno ci poprzez odwo ywanie si  do historii 
i  nauk humanistycznych. Na zako czenie pierwszego etapu po-
jawiaj  si  wyzwania i  zagadnienia merytoryczne. Celem drugie-
go etapu jest trze wa r e f l e k s j a  nad tymi zagadnieniami i  ich 
p o g b i e n i e  poprzez prób  ich wyja nienia w  wietle Pisma 

wi tego, Tradycji, nauczania Magisterium Ko cio a i  dzie  teo-
logów. Stosowan  na tym etapie kompetencj  jest umiej tno  
wykszta cenia spójnej my li teologicznej, uzasadnionej i  popartej 
argumentami, zdolnej do wyja nienia i  odpowiedniego nakiero-
wania dzia a  praktycznych. W  trzecim etapie nast puje przej-
cie do d z i a a n i a. Etap ten polega na opracowaniu, w  oparciu 

o  wcze niejsz  refleksj , praktycznych kierunków w  kwestiach 
katechetycznych i  pastoralnych, które by yby uzasadnione i  mia-
yby szanse powodzenia w  danym kontek cie.

Samoocena po zako czeniu ka dego przedmiotu/cyklu zaj

 W trakcie ca ego roku, po ka dym cyklu zaj  z o onym z  15, 
22 lub 30 godzin, studenci sporz dzaj  samoocen  na podstawie 
wcze niej opracowanych pyta .



365Inspiracja ignacja ska w dzia alno ci edukacyjnej

–  W  odpowiedzi na pierwsze pytanie student przedstawia w  spo-
sób obiektywny najwa niejsze punkty poruszane na zaj ciach 
oraz problematyk  i  fundamentalne perspektywy tych e zaj .

–  W  drugim pytaniu student ma wskaza  te punkty zaj , które 
w  szczególno ci przyku y jego uwag  i  przyczyni y si  wzbo-
gacenia jego refleksji.

–  Odpowied  na trzecie pytanie umo liwia studentowi wskaza-
nie trudno ci lub nowych zagadnie , które powinny przyci g-
n  jego uwag  w  przysz o ci.

–  W  czwartym pytaniu student ma wskaza  zwi zki pomi dzy 
zaj ciami a  swym wcze niejszym do wiadczeniem pastoral-
nym. W  jaki sposób przedmiot zaj  wyja nia, potwierdza lub 
odnawia zdobyt  praktyk  pastoraln ?

–  W  pi tym pytaniu student proszony jest o  wymienienie prze-
czytanych przez siebie pozycji, które maj  zwi zek z  przed-
miotem zaj , i  u ci la dodatkowe elementy, które wnios a ich 
lektura.

–  Wreszcie ostatnie pytanie daje studentowi mo liwo  krytycz-
nego spojrzenia na tre  i  metodologi  zaj . Mo e on wyrazi  
zadowolenie z  zaj  oraz zasugerowa  nauczycielowi zmiany 
i  usprawnienia.

 Ocena taka, przeprowadzana po zako czeniu ka dego cyklu 
zaj , nie ma nic wspólnego ze sprawdzaniem wiedzy, z  wyj t-
kiem, by  mo e, pierwszego pytania. Nie jest równie  „zada-
niem”, które nale y pos usznie odrobi . Wyra a raczej osobiste 
zdanie studenta na temat zaj . W  ocenie takiej student wskazu-
je, jak przedmiotowe zaj cia pomog y mu w  jego badaniach i  re-
fleksji oraz jakie inne korzy ci mu przynios y. Nauczyciel prowa-
dz cy zaj cia otrzymuje samooceny sporz dzone przez ka dego 
studenta. Jego reakcja powinna polega  nie na ich „poprawie” 
(z wyj tkiem widocznych b dów, je eli takie si  pojawi ), lecz 
na ocenie podej cia studenta do procesu samooceny. Samooce-
ny s  zwracane studentom wraz z  komentarzem ucz cego oraz 
stopniem w  skali od 1 do 20, w  zale no ci od ró nych kryteriów, 
takich jak zwi z o , dok adno , trafno , spójno . cznie w  ci gu 
roku student sporz dza oko o dwudziestu samoocen.



366 A  F

Prace pog biaj ce

 Zamiast samooceny studenci mog  wybra  prac  pog biaj c . 
W  ramach ka dych zaj  maj  oni mo liwo  napisania kilkuna-
stostronicowej pracy pog biaj cej na wybrany przez siebie temat. 
Studenci studiów specjalistycznych z  katechezy i  duszpasterstwa 
zobowi zani s  do napisania przynajmniej jednej tego rodzaju 
pracy. Przeczytane, skomentowane, ocenione i  oddane studentom 
samooceny i  prace pog biaj ce mog  by  przedmiotem dyskusji 
z  nauczycielem prowadz cym przedmiotowe zaj cia.

Praca na zako czenie studiów

 Studenci przygotowuj cy si  do uzyskania Dyplomu Specjali-
stycznego zobowi zani s  do napisania pracy na wybrany przez 
siebie temat z  uwzgl dnieniem ich przesz ego lub przysz ego 
do wiadczenia pastoralnego. Dla studentów przygotowuj cych 
si  do uzyskania dyplomu z  teologii praktycznej praca nie jest 
obowi zkowa i  mo e by  zast piona rozszerzonym programem 
zaj . W  trakcie pierwszego roku studiów, w  ramach semina-
rium metodologicznego, studenci wybieraj  temat pracy, u ci-
laj  jej cel i  proponuj  jej plan po ich przedyskutowaniu w  gru-

pie i  z  promotorem pracy. W  trakcie drugiego roku student pisze 
prac , doskonal c jednocze nie swe umiej tno ci, wed ug przed-
stawionej metodologii, z  analizy terenu pastoralnego, refleksji 
teologicznej nad zagadnieniami poruszonymi przez t  analiz  
i  opracowywania praktycznych propozycji dotycz cych dzia al-
no ci pastoralnej lub katechetycznej. Obrona pracy odbywa si  
przed komisj  z o on  z  czterech nauczycieli. Ocena za prac  -
czona jest z  ocen  z  egzaminu ko cowego. 

Raport na zako czenie roku i  egzamin ko cowy

 Na zako czenie ka dego cyklu studiów wszyscy studenci 
opracowuj  kilkunastostronicowy raport ko cowy na wybrany 
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przez siebie temat. Na dzie  przed egzaminem student otrzy-
muje trzy pytania, po jednym od ka dego nauczyciela, dotycz -
ce jednego z  punktów raportu ko cowego. Egzamin ma posta  
45-minutowej rozmowy z  komisj  z o on  z  trzech nauczycieli 
na temat raportu ko cowego i  trzech pyta  przekazanych wcze -
niej studentowi. Po egzaminie nauczyciele przyznaj  cztery oce-
ny – – po jednej z  poszczególnych dziedzin kszta cenia (analiza, 
teologia, praktyka) i  jedn  za umiej tno  ich po czenia. Wyniki 
poszczególnych studentów s  nast pnie analizowane przez ob-
raduj c  w  pe nym sk adzie rad  akademick , która jest najwy -
szym organem decyzyjnym Instytutu. Do uzyskania pozytyw-
nego wyniku z  egzaminu ko cowego wymagane jest uzyskanie 
redniej z  sze ciu przyznawanych ocen wynosz cej co najmniej 

12 na 20 mo liwych do zdobycia punktów.

Ocena systemu ewaluacji

 Ca y opisany tu proces okazuje si  w  praktyce bardzo wy-
magaj cy zarówno dla studentów, jak i  dla nauczycieli. Wymaga 
bowiem od jednych i  drugich du ego nak adu pracy. Ponadto 
zak ada sta e porozumiewanie si  nauczycieli zarówno w  kwe-
stiach prowadzenia Instytutu od strony pedagogicznej, jak i  spój-
no ci poszczególnych form kszta cenia. Do wiadczenie pokazu-
je równie , e  przyj ty system oceny jest pouczaj cy dla samych 
studentów i  umo liwia Instytutowi dok adne poznanie trud-
no ci i  kwalifikacji jednych i  drugich. Sprzyja on personalizacji 
kszta cenia przy zachowaniu zgodno ci z  jasno okre lonymi 
przez Instytut celami. Dla wielu studentów owa personalizacja 
kszta cenia jest nowym do wiadczeniem, czasami k opotliwym, 
w  porównaniu z  wcze niejszymi do wiadczeniami szkolnymi 
i  akademickimi zdobytymi na niwie wieckiej i  ko cielnej.
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3.  Inspiracja ignacja ska w  dzia alno ci Instytutu: 
misja apostolska, duchowo , pedagogia

 Przyjrzyjmy si  teraz, jak inspiracja ignacja ska dog bnie 
przenika kszta cenie w  Instytucie Lumen Vitae. Inspiracja ta uwi-
dacznia si  w  trzech p aszczyznach: kierunku apostolskim, du-
chowo ci i  pedagogice. Te trzy aspekty, mimo e  mo liwe do roz-
ró nienia, nie mog  by  rozdzielane: wspólnie tworz  bowiem 
specyficzn  konfiguracj , któr  mo emy nazwa  ignacja sk .

Misja apostolska

 Dzia alno  Mi dzynarodowego Instytutu Lumen Vitae 
w  pe ni wpisuje si  w  misj  apostolsk  Towarzystwa Jezusowego 
wyra on  w  wiczeniach duchownych”, Konstytucjach Towarzystwa 
Jezusowego oraz poszczególnych kierunkach dzia ania przyj tych 
przez nie w  trakcie Kongregacji Generalnych po Soborze Waty-
ka skim II. Podstawowym celem tej dzia alno ci jest udzielenie 
studentom pomocy – – w  odpowiedzi na wezwanie ewangeliczne 
i w  komunii w  Ko cio em powszechnym – – w  pe nym podj ciu 
misji uczynienia ludzko ci bardziej ludzk  i, na tej drodze ucz o-
wieczania, g oszenie Dobrej Nowiny oraz  przyspieszenie tym 
samym nadej cia Królestwa Bo ego. Interkulturowy charakter 
Instytutu ka e zwróci  uwag  na uniwersalny wymiar tej misji, 
która, za ka dym razem, przybiera jednak, w  zale no ci od kon-
tekstu, lokalny koloryt. Celem Instytutu jest zatem kszta cenie 
kompetentnych duszpasterzy, którzy, zgodnie ze s owami ojca 
Pedro Arrupe, maj  by  lud mi „dla innych”  – ca kowicie odda-
nymi s u eniu wiatu, g oszeniu Ewangelii, procesowi dojrzewa-
nia wiary, prowadzeniu wspólnot chrze cija skich b d cych ju  
teraz, lub w  przysz o ci, wiadkami Królestwa Bo ego. Instytut 
zach ca do podj cia tej misji, k ad c nacisk na trzy elementy wy-
ra aj ce kierunki apostolskie Towarzystwa, którymi s : inkultu-
racja, czyli d enie do dostrze enia warto ci kultur i  promowa-
nie nowych sposobów wyra ania wiary w  obr bie tych kultur, 
opcja preferencyjna na rzecz ubogich b d ca fundamentalnym 
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czynnikiem motywuj cym dzia ania na rzecz sprawiedliwsze-
go wiata oraz spotkanie mi dzy religiami w  duchu dialogu 
i  wspólnego zaanga owania na rzecz ludzko ci. 

Duchowo

 Pierwsza cecha duchowo ci ignacja skiej, obecna w  dzia-
alno ci Instytutu, przejawia si  w  tym, e  stawia on wolno  

w  centrum swoich dzia a . Odpowied  na wezwanie Boga ma 
charakter dobrowolny. Jak wcze niej podkre lali my, kszta cenie 
w  Lumen Vitae stale odwo uje si  do wolno ci; spersonalizowa-
ny program kszta cenia, wolny wybór tematów czy samoocena 
daj  studentowi mo liwo  swobodnego zarz dzania swoim 
kszta ceniem. Swoboda ta wymaga, rzecz jasna, od Instytutu tro-
ski o  studentów, poszanowania ich odmienno ci oraz zwrócenia 
uwagi na ich aspiracje i  na ich kultur . 
 Drug  cech  duchowo ci przejawiaj c  si  w  kszta ceniu jest 
jego nastawienie na dzia anie, które opiera si  na s uchaniu dru-
giej osoby, refleksji i  interioryzacji. Podwójny wymiar duchowo-
ci ignacja skiej – – kontemplacja i  dzia anie – – znajduje tu ci g e 

zastosowanie. Nabieramy dystansu, oddajemy si  refleksji oraz 
medytacji i  to w a nie ten refleksyjny dystans wobec zarówno 
rzeczy ludzkich, jak i  tajemnicy Boga wzmaga pragnienie dzia a-
nia i  zachowania w  dzia aniu krytycznego, refleksyjnego i  kon-
templacyjnego dystansu. 
 Umiej tno  rozeznawania stanowi trzeci  cech  duchowo-
ci ignacja skiej przejawiaj c  si  w  kszta ceniu w  Lumen Vitae. 

Studenci staj  bowiem przed konieczno ci  wa enia argumen-
tów, rozró nienia dobra od z a, rozpoznania nadziei i  obaw, nie-
doskona o ci i  mo liwo ci zwi zanych z  poszczególnymi sytu-
acjami pastoralnymi. Musz  wiedzie , co nale y zrobi  i  na co 
po o y  nacisk w  tych sytuacjach. Rozeznawanie to opiera si  
na dwóch kryteriach. Pierwszoplanow  rol  odgrywa kryterium 
intelektualne. Inteligencja umo liwia wa enie argumentów za 
i  przeciw i  podejmowanie decyzji w  sposób zgodny z  rozs d-
kiem. Drugie kryterium, oparte w  wi kszym stopniu na uczu-
ciowo ci i  wra liwo ci, zwane jest kryterium poczucia rado ci 
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lub – – w  terminologii ignacja skiej –  – kryterium pocieszenia. Jakie 
s , w  dokonywanych przeze mnie wyborach, rozwi zania, kie-
runki i  postawy, które pozwol  mi zachowa  trwa  rado ? Pój-
cie za tym, co wyzwala trwa  rado  pozwala bowiem, wed ug 

tradycji ignacja skiej, us ysze  wezwanie Boga i  odpowiedzie  
na nie. Studenci s  w  zwi zku z  tym zach cani, w  ramach swoich 
studiów, do pos ugiwania si  jednocze nie inteligencj  i  wra li-
wo ci  w  celu rozpoznania w  danej sytuacji pastoralnej dzia a , 
które wydaj  si  najstosowniejsze, najskuteczniejsze i  najlepsze 
z  punktu widzenia dobra powszechnego. Jest to w  gruncie rze-
czy zastosowanie ignacja skiej discreta Caritas –  mi o ci roztrop-
nej, która inteligentnie rozpoznaje okazje do czynienia dobra 
i  spe niania dobrych uczynków.
 Kszta towanie pozytywnego nastawienia wobec drugiej, od-
miennej osoby jest równie  jedn  z  cech duchowo ci ignacja skiej, 
która znajduje swe miejsce w  kszta ceniu Lumen Vitae. W  trakcie 
studiów ka dy student ma bowiem kontakt z  ró nymi lud mi, 
rodzajami wra liwo ci, kulturami i  teoriami, które w  sposób nie-
uchronny kwestionuj  jego przyzwyczajenia, oczywisto ci i  uprze-
dzenia. Taka sytuacja wyzwala zdolno  do otwarto ci wobec 
bli niego, odwzajemniania, nawi zywania przyja ni, czerpania 
z  kontaktu z  bli nim, bez wskazywania, kto jest wi kszy czy lepszy.
 Na koniec nale y wskaza  magis jako pi ty aspekt ducho-
wo ci ignacja skiej przejawiaj cy si  w  kszta ceniu w  Lumen 
Vitae. Kszta cenie to jest wymagaj ce i  nakierowane na osi g-
ni cie doskona o ci w  rozwoju umiej tno ci ka dego studenta. 
Doskona o  ta nie jest zarezerwowana dla najlepszych: ka dy 
student – – taki, jaki jest  – jest powo any, ze swoimi zdolno ciami, 
do osi gni cia doskona o ci w  s u eniu wiatu i  Ewangelii. Dla-
tego od studentów wymaga si  rzetelno ci w  zarz dzaniu swoi-
mi studiami i  ocenie kszta cenia.

Pedagogia

 Wspomniane wcze niej elementy duchowo ci ignacja skiej 
znajduj , rzecz jasna, swoje zastosowanie w  dzia alno ci peda-
gogicznej Instytutu (chodzi tu o  wolno  wyboru, personalizacj  
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kszta cenia, praktyk  rozeznawania, nastawienie na przemy-
lane dzia anie, otwarcie na innych i  zasad  doskona o ci). 

Wszystkie te aspekty odciskaj  pi tno na dzia alno ci pedago-
gicznej Instytutu. Nale y jednak wymieni  jeszcze kilka bardziej 
technicznych aspektów, ci le zwi zanych z  tradycj  pedagogii 
ignacja skiej. 
 W pierwszej kolejno ci wspomnijmy o  pedagogii „ wiczenia”. 
Podobnie jak rekolektant musi odda  si  wiczeniom ducho-
wym, równie  student uczy si  poprzez wiczenia. Pedagogia 
stosowana w  Lumen Vitae ma na celu pobudzenie aktywno ci 
studenta. Student w  sposób metodyczny wiczy si  w  analizie, 
refleksji i  planowaniu dzia a . W  zwi zku z  tym rola nauczycieli 
nie ogranicza si  do nauczania, lecz obejmuje równie  konfron-
towanie studentów z  zadaniami, które maj  wykona . Ponadto 
studenci musz  napisa  wiele prac (samooceny, prace pog bia-
j ce, praca ko cowa i  raport na zako czenie roku). Podej cie to 
oparte jest na zasadniczej idei, wed ug której pisanie jest wicze-
niem inteligencji: rozwija j  i  organizuje w  sposób trwa y.
 Pedagogia „powtarzania” jest cz ci  spu cizny ignacja -
skiej, któr  znajdujemy w  wiczeniach duchownych oraz tradycji 
studiów kolegiów jezuickich. Równie  ten aspekt ma swoje miej-
sce w  Lumen Vitae. Powtarzanie polega przede wszystkim na 
przypominaniu sobie tre ci zrealizowanych zaj , podkre laniu 
ich istotnych elementów, utrwalaniu ich w  pami ci i  w czaniu 
ich do nowych dzia a  czy procesów. Powtarzanie polega rów-
nie  na systematycznym odnoszeniu si  do ró nych procesów 
teologii praktycznej (takich jak dostrzeganie, analiza, rozezna-
wanie, refleksja, pog bianie, otwieranie perspektyw dzia ania), 
które wzbogaca nieustannie inteligencj  i  usprawnia zastoso-
wanie tych procesów. Powtarzanie odgrywa zatem istotn  rol  
w  przyswajaniu zdobywanych wiadomo ci i  umiej tno ci.
 Innym aspektem tradycji ignacja skiej jest pedagogia „pozy-
tywnej rywalizacji”, któr  Instytut stara si  wdro y  zarówno 
w ród studentów, jak i  nauczycieli. Pozytywna rywalizacja jest 
przeciwie stwem wspó zawodnictwa. Celem nie jest pokonanie 
drugiej osoby, lecz, wprost przeciwnie, praca z  ni  i  sk onienie jej 
do wzmocnienia swoich atutów i  wykorzystania swojego poten-
cja u. Studenci Lumen Vitae, dzi ki ró norodno ci kulturowej 
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i  bogatemu do wiadczeniu pastoralnemu, bardzo du o ucz  si  
od siebie. Stykaj c si  ze sob , wzajemnie si  motywuj  poprzez 
powa ne podej cie do studiów i  zaanga owanie w  nauk . To 
równie  sk ania nauczycieli do sta ego zapewnienia poziomu 
spe niaj cego oczekiwania studentów.
 Przejd my wreszcie do ostatniego punktu pedagogii In-
stytutu, inspirowanego tradycj  ignacja sk , czyli pedagogii 
„ewaluacji””. wi ty Ignacy w  swoich wiczeniach zach ca reko-
lektantów, aby po modlitwie przeanalizowali j  i  ocenili, wska-
zuj c jej aspekty pozytywne i  negatywne. Podobnie rzecz si  
ma z  nauczaniem: nie ma bowiem post pu bez sta ej ewaluacji 
procesu uczenia si -nauczania zarówno przez samego ucznia, 
jak i  nauczyciela. W  Lumen Vitae student sporz dza samoocen  
po zako czeniu ka dego cyklu zaj , wskazuj c najwa niejsze 
z  wymienionych tu aspektów zapami tane przez siebie elemen-
ty, pytania, na które nie znalaz  odpowiedzi, nowe perspektywy 
itd. Samoocena jest z  kolei oceniania przez nauczyciela prowa-
dz cego przedmiotowe zaj cia. Równie  raport na zako czenie 
roku jest dla studenta okazj  do krytycznego spojrzenia na za-
ko czony rok studiów. Raport umo liwia tak e oficjaln  ocen  
wiedzy i  umiej tno ci zdobytych przez studenta. Ocena w  du-

ym stopniu stymuluje adaptacj , popraw  i  post p.
 Przez wszystkie poruszone tutaj aspekty Mi dzynarodowy 
Instytut Lumen Vitae d y do wpisywania si  w  tradycj  igna-
cja sk , dostosowuj c j  w  pomys owy sposób do wspó czes-
nych realiów. 

Bibliografia prac na temat pedagogii ignacja skiej (w j zyku 
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NOTY O AUTORACH

B  A  – adiunkt w w Wydziale Pedagogicznym 
Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” 
w w Krakowie. Uko czy a Wydzia  Filozoficzny Towarzystwa 
Jezusowego w w Krakowie na kierunku filozofii w w zakresie 
pedagogiki religijnej ze specjalno ci  pedagogika opieku -
czo-wychowawcza i i katechetyka. Studiowa a w w Mi dzyna-
rodowym Instytucie Katechetyki i i Duszpasterstwa w w Bruk-
seli oraz na Uniwersytecie Kardyna a Stefana Wyszy skiego 
w w Warszawie. W W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego uzyska a stopie  doktora nauk humanistycznych 
w w zakresie pedagogiki. 

J  A  –  jezuita, doktor habilitowany teologii, rekolek-
cjonista, kierownik duchowy, redaktor naczelny kwartalnika 
„ ycie Duchowe”; opublikowa  oko o czterdziestu ksi ek 
oraz ponad dwie cie artyku ów. Najwa niejsze tematy podej-
mowane w w jego pracach to: szko a modlitwy, wprowadzenie 
w w ycie sakramentalne, rozeznanie duchowe, wychowanie 
do ycia w w rodzinie, problematyka m odzie y, wychowanie 
do celibatu. Wiele miejsca w w pracach po wi ca refleksji nad 
integracj  osobow , rol  ludzkiej emocjonalno ci oraz proble-
matyce kierownictwa duchowego.
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K  B  – jezuita, doktor nauk humanistycznych w w za-
kresie pedagogiki, adiunkt w w katedrze pedagogiki resocjali-
zacyjnej WSFP „Ignatianum”.

A  P  B  (ur. 1968) – jezuita, doktor nauk humani-
stycznych, historyk, dyrektor Biblioteki Naukowej Ksi y Je-
zuitów w w Krakowie.

S  C  – jezuita, doktor nauk humanistycznych, histo-
ryk Ko cio a, adiunkt w w Katedrze Historii Wychowania w w Wy -
szej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w w Kra-
kowie, duszpasterz przy ko ciele w. Barbary w w Krakowie.

E  D  – doktor nauk humanistycznych w w zakresie 
pedagogiki, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Wy szej 
Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w w Krako-
wie. Zainteresowania naukowe koncentruj  si  wokó  róde  
i i aktualno ci pedagogiki ignacja skiej, diagnozowania ro-
dziny, a a tak e metodyki pracy z z rodzin  i w i w rodzinie w w pol-
skim systemie opieki. Autorka kilku artyku ów naukowych 
i i wspó autorka programu profilaktyczno-wychowawczego 
dla gimnazjalistów Obie y wia t – twórcze zagospodarowanie cza-
su wolnego, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2008.

A  F  – jezuita, wyk adowca w w Mi dzynarodowym 
Centrum Lumen Vitae w w Brukseli oraz na Uniwersytecie 
w w Namur. W W latach 1992-2002 dyrektor Centrum Lumen Vi-
tae, a w a w latach 1998-2006 przewodnicz cy Europejskiego Ze-
spo u 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 re-
commencé. Essai sur la catéchèse contemporaine, (Lumen Vitae, 
Cerf, Novalis, 1997), Une nouvelle fois. Vingt chemins pour re-
commencer à croire (Lumen Vitae, l’Atelier, Novalis, 2004). 
Sta y wspó pracownik kwartalnika „Lumen Vitae”. Pod jego 
redakcj  lub przy jego udziale zosta o wydanych oko o dwu-
dziestu 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). 

L  G  – jezuita, profesor doktor habilitowany te-
ologii w w zakresie historii Ko cio a, profesor Wy szej szko y 
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w w Krakowie, rek-
tor „Ignatianum” w w latach 2004-2010, wspó pracuje z z redak-
cj  Polskiego S ownika Biograficznego. Opublikowa  ponad 750 
prac naukowych, g ównie z z dziedziny historii zakonu, w w tym 
9 ksi ek, m.in. Organizacja bibliotek jezuickich w w Polsce od XVI 
do XVIII w., Lublin 1975; Pionierski trud misjonarzy s owia skich 
1881-1969. W ród ludu Zambii, t. 1, Kraków 1977; Burzliwe lata 
Polonii ameryka skiej, Kraków 1983; Chyrowiacy, Kraków 1990; 
Dzieje parafii dobrzechowskiej, Kraków 1995; Red. S ownik pol-
skich teologów katolickich, t. 5-7. 

J  K  – doktor habilitowany nauk humanistycz-
nych w w zakresie pedagogiki, profesor Dolno l skiej Szko y 
Wy szej we Wroc awiu.

A  K  – doktor nauk humanistycznych w w zakresie 
pedagogiki, wyk adowca w w Wy szej Szkole Filozoficzno-Pe-
dagogicznej „Ignatianum” w w Krakowie, redaktor serii „Stu-
dia Pedagogiczne”, cz onek zespo u redakcyjnego pó roczni-
ka „Horyzonty Wychowania”.

W  K  – jezuita, doktor teologii, rekolekcjonista 
i i kierownik duchowy, wyk adowca teologii duchowo ci na 
Papieskim Wydziale Teologicznym  „Bobolanum” w w Warsza-
wie. Opublikowa : La Contemplación para alcanzar amor, il suo 
posto e senso negli Esercizi spirituali. Prospettive attuali; Duchowy 
rozwój. Dynamika „ wicze  duchowych” w. Ignacego Loyoli.

W  K  – jezuita, profesor teologii i i pedagogiki, za o-
yciel i i pierwszy rektor Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedago-

gicznej „Ignatianum” w w Krakowie.
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P   – magister, pracownik naukowo-dydaktyczny 
Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” 
w w Krakowie.

J  M  – jezuita, doktor nauk humanistycznych w w zakre-
sie pedagogiki, wyk adowca w w Wy szej Szkole Filozoficzno-
Pedagogicznej „Ignatianum” w w Krakowie, redaktor serii „Bi-
blioteka Pedagogiki Ignacja skiej”.

J  P  – ur. 1974, jezuita, mgr filozofii, mgr lic. teo-
logii. Studiowa  w w Lublinie, Krakowie, Londynie i i Frank-
furcie nad Menem. Pracownik naukowy Wydzia u Filozofii 
WSFP „Ignatianum”. Doktorant na Wydziale Filozofii KUL 
w w Lublinie. Zajmuje si  filozofi  przyrody, filozofi  nauki, 
relacjami nauka-religia oraz badaniami nad patrystycznymi 
ród ami duchowo ci ignacja skiej i i pneumatologi  igna-

cja sk . Od kilkunastu lat wspó pracuje z z jezuickimi domami 
rekolekcyjnymi.

B  T -S  – doktor nauk humanistycznych w w za-
kresie pedagogiki, historyk edukacji, adiunkt w w Katedrze Hi-
storii Wychowania w w Wy szej Szkole Filozoficzno-Pedago-
gicznej „Ignatianum” w w Krakowie.

M  W  – jezuita, doktor teologii, adiunkt w w Wy szej 
Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w w Krakowie.
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Caesarius Johannes 315
Calvez Jean-Yves 200
Camara Ludwik Gonsalves Luis 

Goncalves da 144, 147
Campana Giovanni Paolo 337
Castro José Garcia de 23, 262
Cattaneo Lorenzo 172
Chen Ch.-M. 158, 160
Cha upniak Rados aw 186
Chan Albert 166
Charbonnier Jean 165
Charmot François 107, 253, 372
Chemla Karine 172
Chen Shujie 177
Cicho  W adys aw 185, 190
Cie lak Stanis aw 311, 376
Clavies Christoph 177
Codina Mir G. 207, 227, 373
Codina Gabriel 23, 42, 102, 154, 

292, 293
Collis Maurice 174, 175

Confalonieri Bernard 322
Corella Jesus 39
Coupeau Carlos J. 262
Courel François 46
Courtauld Caroline 175, 176
Cusson Gilles 57, 58, 60-64, 66-68, 

71, 72, 74-76, 80-82
Cyceron 161, 171, 172, 315
Czechowicz Marcin 321
Czerny Pawe  322
Czeska Zofia 125, 126
Czuba Krystyna 8

Dalmases Candido de 91, 97, 137, 
138, 276

Darmanin  Alfred 264
Darowski Roman 347, 348, 350, 

351, 358
Dauber Heinrich 272
Dawid Jan W adys aw 253
De Dainville François 373
Decloux Simon 53, 56
Denhoff Stanis aw 216
Deshu Ding 175
Despauter Jan 315
Dobrocieski Miko aj 324
Dominik w. 60, 137
Donelly John Patrick 155
Donnelly Doris 101
Dorohostajski Miko aj 326
Draus Jan 127
Drzyma a Kazimierz 320
Duda Ma gorzata 282
Dulles Avery 153
Duminuco Vincent J. 103, 244, 248, 

249, 274
Dumortier François Xavier 373
Duncan David Ewing 160
Dybowska Ewa 91, 100, 251, 282, 377
Dyrek Krzysztof 258, 259

Eales-White Rupert 257
Echaniz Ignacio 181
Echarte Ignacio 45
Egan Harvey D. 42
Engelfriet Peter M. 159, 166, 170
Erazm z Rotterdamu 110, 207, 229
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Escalera Martinez J. de la 292
Estreicher Karol 324
Euklides 159, 173, 177
Ezop 161

Faber Adele 258
Fernandes Urban 38
Fessard Gaston 67
Filip Nereusz w. 127
Filipowicz Stefan 136
Firlej Miko aj 321
Flaga Jerzy 111
Flanz Jolanta 240
Flores José Prado 134
Foldes Cristina 162
Fossion André 137, 361, 372, 376
Franciszek w. 60, 137, 376
Franciszek Borgiasz w. 155
Franciszek Ksawery w. 158, 293
Franciszek Salezy w. 123, 127
Freire Paulo 189 
Friedrich Ryszard 258
Fromm Erich 189, 272
Fryderyk August 216
Fulihatti Giulio 162

Gadacz Tadeusz 185, 188, 189
Garcia Mateo Rogelio 18, 38, 88, 

89, 245, 246, 277
Gembicki Piotr 126
Giard 373
Giert Reinhold 214
Gliczner Erazm 314
Goethe Johann Wolfgang von 160
Gordon Thomas 256
Górniewicz Józef 240
Górska Lucyna 114, 246
Goss Robert E. 155
Graves Frank P. 156
Green Nile 180
Grefkowicz Andrzej 260
Grom Bernhard 352
Groot Gerard 109
Gryglewicz Feliks 93
Grzebie  Ludwik 90, 107, 117, 

205, 211, 317, 318, 325, 345, 350, 
352, 360, 377

Grzegorz XIII, papie  160, 326, 328, 
335

Grzybowski Romuald 221
Guardini Romano 135
Guerra Nancy G. 279
Guibert Joseph de 55
Guillet Jacques 141
Guitton Jean 187
Gumowski Marian 312

Hajduk Andrzej 94, 245, 350
Handke Miros aw 345, 347
Happel Walter 303
Harl Marguerite 133
Hayhoe Ruth 178
Herbart Johann Friedrich 130
Herburt Jan Szcz sny 324
Herman W adys aw 312
Herraez Fernando Martin 153
Hessen Sergiusz 253
Hideyoshi Toyotoni 173
Higgins Michael 153
Hoge Robert D. 279
Holdsworth May 175, 176
Homa Krzysztof 40
Homer 161
Honicke Andreas 159, 162
Horacy 161, 176
Hostounsky Baltazar 337
Howell James C. 283
Hozjusz Stanis aw 326, 327

Ignacy Loyola w. 7, 9, 13-18, 
20-30, 32-34, 37-47, 51, 55-69, 
71-79, 87-105, 107, 110, 113, 
127-130, 132, 135-140, 143, 144, 
146-149, 151-153, 193-195, 206, 
207, 243, 245, 247, 249, 253, 258-
264, 275, 276, 279-283, 291-293, 
319, 325, 335, 337, 343, 372

Inglot Marek 94, 101, 103, 111
Iparraquirre Ignacio 30 

Jackowski Henryk 118
Jakubczyk Micha  308
Jami Catherine 172
Jan III Sobieski, król Polski 329
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Jan Bosko w. 126, 127
Jan od Krzy a w 13
Jan Pawe  II (w a c. Karol Wojty-

a), papie  16, 53, 134
Jan w. 48, 145
Janeczek Stanis aw 107
Jankowski Augustyn 351
Jankowski Dzier ymir 240
Jankowski Grzegorz 321
Jankowski Stanis aw 138
Jaroszy ski Piotr 188
Jay Jennifer W. 171
Jensen Lionel M. 168, 169
Jezierski Franciszek 321
Jian’am, ksi  170
Jiangsi lu Wangai 172
Jinping Ye 175
Jocher Adam 324
Jouvancy (Juwencjusz) Joseph de 

210, 223 
Joyce James 212
Jundzi  Irena 242
Juwencjusz, zob. Jouvancy de Joseph

Kabatc Eugeniusz 162
Kadulska Irena 234
Kalasanty Józef 119
Karnkowski Stanis aw 329
Karpi ska Anna 241
Kartuz Rudolf 47, 59
Katarzyna II, caryca 118
Katarzyna Jagiellonka 320
Kazimierski Piotr z Lubartowa 321
Kearney George R. 306
Keulman Kenneth 164
Kiejnowski W adys aw 323
Kircher Athanasius 180
Klau (Clavius) Christoph 159, 160
Klemens X, papie  216
Klemens XI, papie  179
K oczowski Jerzy 17
Klonowicz Sebastian 324
Kochanowicz Jerzy 89, 91, 112, 

205, 208, 221, 295, 306, 377
Kocha ski Adam 237
Kochel Jan 186
Ko acz Jakub 9, 107

Kolvenbach Hans-Peter 41, 42, 87, 
88, 104, 246, 248, 345, 346

Konarski Adam 328
Konarski Stanis aw 121, 122, 233, 

329
Konarzewski Krzysztof 135
Konfucjusz 168, 169, 179, 180
Konopczy ski Marek 271
Kopali ski W adys aw 131
Kornas-Biela Dorota 187
Korzeniowska Wies awa 295
Kostka Stanis aw 216, 217
Kostkiewicz Janina 8
Kostorz Jerzy 186
Ko  Ilona 114
Ko cielecki ukasz 329
Kot Stanis aw 93, 96, 321
Kotlewski Tadeusz 99, 136, 140, 

143, 144, 256, 258
Kretkowski Erazm 126
Królikowska Anna 9, 185, 377
Królikowski Wac aw 23, 26, 27, 36, 

37, 39, 50, 98, 99, 139, 377
Kryszewski W odzimierz 132
Krzeptowska Maria Magdalena 134
Kubik W adys aw 114, 134, 247, 

298, 339, 340, 346-348, 358, 377
Kunowski Stefan 130, 131, 191
Küng Hans 181, 182
Kwiatkowska Henryka 254
Kwieci ski Zbigniew 8, 186, 252, 352
Kwintylian 171, 208, 209

Lacouture Jean 160, 162-164, 166-
168, 177

Lainez Diego 45
Lambert Willi 284
Lange Cruz J. 41
Laterna Marcin 311
Laureant Jean-Paul 373
Laynez Jakub 326
Lefrank Alex 18
Legutko Ryszard 345
Leibniz Gottfried Wilhelm 180
Leon Li Zhizao 177, 178
Leon X, papie  314
Lesiewski (Lesiowski) Jan 318
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Leszczy ski 216
Letson Douglas 153
Leunis Jan 235
Lewis Jacques 260
Listeniusz Miko aj 315
Litak Stanis aw 96, 109
Locke John 236
Longxi Zhang 178, 179
Lowney Chris 157, 261, 263, 266
López Tejada D. 30
Lubac Henri de 72
Lubomirski Mieczys aw 352
Lubra ski Jan 315
Lukács  Ladislaus 206
Luter Marcin 110, 314, 333

acny Pawe  151, 377
aski Jan 314
aszcz Marcin 318, 321, 322
czycki Miko aj 318

obocki Mieczys aw 144
ucarz Stanis aw 142
ukasz w. 48
ukaszewicz Józef 315, 323
ukaszyk Romuald 93
uszczak Grzegorz 111, 358

Ma Tang, cesarski dworzanin 174
Macharski Franciszek 352
Maciejowski Bernard 330
Madej-Babula Magdalena 242
Magana J. E. Gonzalez 262
Maggio Wawrzyniec 221, 228, 231
Magiera El bieta 114
Maliszewski Tomasz 221
Marcjalis 161, 171
Marecka Urszula 348
Marek Zbigniew 185, 344, 347, 348, 

350, 352
Margueritte Bernard 352
Martzloff Jean-Claude 173
Masseli Ludwik 228, 320
Masterpasqua Frank 199
Mateusz w. 48, 141, 143
Maulo Alfredo 180
Mazlish Elaine 258
McGinnis Alan Loy 263, 266

McNaspy Clement J. 164
Mecherzy ski Karol 311, 312
M czkowska Astrid 198, 199
Meirieu Philippe 200
Melanchton Filip 110, 314
Melloni Javier 43, 52, 53
Mercuricun Everard 162, 317
Mertz Georg 227
Mierzwa-Chudzik Ma gorzata 258
Milerski Bogus aw 131, 252
Mion Emanuel 24
Misiak W adys aw 256, 257, 261
Modecki Kathryn L. 279
Modras Ronald E. 160, 161, 165, 

172
Mohy a Piotr 117
Mokrzecki Lech 221
Molina Luis de 162
Moran Joseph Francis 165
Moraris Kasper 319
Mote Frederick W. 166
Mó ka Janusz 38, 94, 105, 239, 245, 

377
Mungello David E. 169, 179
Musia  Stanis aw 341

Nadal Hieronim (Jeronimo) 45, 
91, 92, 206, 207, 226, 228

Nato ski Bronis aw 93,116, 315, 
335

Nawrocki Stanis aw 335
Niebrzydowski Leon 240
Niemiec Jan 118
Niemojewski Jan 321, 322
Nikowski Szymon (Kocha ski) 318, 

325
Noskowski Andrzej 327
Nouailhat René 196
Nowak Marcin 186, 255, 262
Nowak Marian 8, 144
Nycz Kazimierz 345

Obirek Stanis aw 325
Odrow ówna Zofia ze Sporawy 

328, 330
Oko  Wincenty 131, 240, 241, 242
Olbrycht Katarzyna 185
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Oleksy Jerzy 341
Oleniacz Tomasz 137
O’Malley John W. 90, 92, 95, 96, 

275, 276, 291
Opali ski Andrzej 329
Opali ski Piotr 329
Orbegozo Jesus 305
Ostrogska Anna 215
Ostrowska Urszula 141
Osuch Krzysztof 139
Otwinowski Erazm 321
Owidiusz 161, 171, 315
O óg Tomasz 144

Palka Stanis aw 131
Pantoja Diego de 174-176
Papini Giovanni 16
Pardonnat Bernard 280
Pasio Francesco 162, 164, 165
Partoune Christine 202
Pasierbek Wit 25, 244, 274
Paszenda Jerzy 113, 325
Pawe  III, papie  24, 57, 58, 337
Pawe  VI, papie  187
Pawe  w. 315
Peeters Louis 67
Pelczar Józef 318
Pereira Manoel 172
Perrenoud Philippe 200
Petris Francesco de 167
P ski Walenty 232
Piechnik Ludwik 101, 112-115, 214, 

221, 228, 231, 235, 243, 316, 319, 
320, 322, 327, 329

Pieronek Tadeusz 345, 351
Pietras Henryk 347
Pilch Tadeusz 240
Pindar 161
Piotr w. 48, 136
Piotrowski Grzegorz 322
Piramowicz Grzegorz 117, 118, 237
Pittau Giuseppe 259, 262
Pius XI, papie  16
Pius XII, papie  179
Platon 161, 236
P az Tomasz 334
Pliniusz 172

Plinusz Starszy 156
P okarz Józefat 321
Plutarch z Cheronei 171, 217
Podsiad Antoni 132
Pohl Karl-Heinz 178
Polanco Juan de 45
Pomianowski Jerzy 352
Pomyka o Wojciech 242
Poniatowski Stanis aw August 122
Poplatek Jan 320, 325
Pop awski Jaros aw Maciej 107
Porowski Micha  275
Pospiszyl Kazimierz 271
Powell J.C. 181
Pozna ski Jacek 41, 378
Prabhu Joseph 306
Protaszewicz Walerian 327
Protman Regina 124-126
Ptak-Korbel Wanda 324
Puchowski Kazimierz 92, 100, 233
Pyszka Stanis aw 158
Pytka Les aw 272

Qu Taisu 167, 173, 177

Radermakers Jean 142
Radewijns Florent 109
Radzimi ski Adrian 318, 321, 322
Radzimski Stanis aw 232
Radziwi  Aleksander Ludwik 216
Radziwi  Jan Jerzy 215
Radziwi  Jerzy 323, 328
Radziwi  Miko aj Krzysztof Sie-

rotka 331
Radziwi ówna Cecylia Maria 216
Rahner Hugo 14, 15, 24
Rahner Karl 17
Rakowska Anna 199
Raper Mark 308
Reichwein Adolf 181
Rendina Sergio 26
Ravier André 95, 260
Ribadeneira Piotr 319, 324-327, 

329-335
Ricci Giovanni Batisto 159
Ricci Matteo 151, 157-181
Ritter Jim 172
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Rokita Jan Maria 352
Romaniuk Kazimierz 133, 134
Rondet Michel 373
Rosa Giuseppe de 25
Rospond Stanis aw 312
Ross Andrew C. 165
Rozra ewski Hieronim 335
Rozra ewski Stanis aw 337
Rubacha Krzysztof 8, 186
Rudnicki Przemys aw 126
Ruggieri Michele 162-167. 173, 178
Rui Zhen 164
Ruiz Jurado Manuel 26, 40
Rymut Kazimierz 312
Rynio Alina 8, 131,141
Rzodkiewicz Leopold 133

Sages Roger 352
Sakowska Joanna 258
Salvat Ignasi 45
Sanborn Mark 257
Sapieha Kazimierz 216
Sasaki Chikara 174, 178
Saussy Haun 178, 179
Sauvé James 292
Sawicki Aleksander 221
Schiavone Pietro 282
Schultz Roman 198
Schurmann Heinz 42, 50, 51, 53
Sczaniecki Stefan 117, 208, 210, 

213, 229, 230, 232
Searle-Chatterjee Mary 180
Sebes Joseph S. 163
Seifert-Knopik Gabriela 98
Seneka 171, 208
Setnik z Kafarnaum 134
Sevez Pascal 201, 373
S kalski Cezary 26
Sidarouss Fadel 194
Siebeneicher Jakub 319, 324
Sieniawska El bieta 215
Sieniawska Zofia 216
Sieniawski Miko aj Hieronim 216
Silva Martin da 162
Sitko-Lutek Agnieszka 199
Skarga Piotr 237, 311, 337
Skórka Roman 136, 143

Skrzynecki Rafa  321
Slater Frances 201
Smorzewski, student 216
Soarez Cypriano 161
Sobieszcza ski Franciszek Mak-

symilian 312
Socyn Faust 321
Solikowski Jan Dymitr 335
Sommervogel Carlos  312, 324
Sotwel Nathaniel w a c. Sotwell 

311, 312, 324
Sowi ski Andrzej Jakub 240, 241
Spang Jan 315
Spangenberg Johannes 315
Speake Jennifer 162
Spence Jonathan D. 161, 169, 172
Spyra Waldemar 186
Sroczy ski Wojciech 198
Sroka Stanis aw 352
Stanik Jan M. 272
Stasiewicz-Jasiukowa Irena 205
Steczek Bogus aw 25, 28, 38, 105, 

143, 154, 245, 251, 292, 308, 356
Stocki Ryszard 253, 257
Stockwell Foster 176
Sturm Jan 110, 111, 207, 227
Suchodolski Bogdan 130, 242
Su owski Zygmunt 93
Sunyer Franciszek 337
Syga ski Jan 317
Symonides z Keos 161
Szafarnius Jakub 318
Szafarzy ska Jadwiga 312
Szafarzy ski Jakub 311-337
Szczepa ski Jan 135
Sztompka Piotr 352
Sztuka Mariusz 243
Szymczak Mieczys aw 252
Szyszkowski Marcin 125

nie y ski Marian 141
lepowro ski Jan 131
liwerski Bogus aw 8, 131, 186, 241, 

242, 252
liwi ska Barbara Gerarda 125
miglecki Marcin 318
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Tarnowska Zofia z Odrow ów 
216

Tarnowski Janusz 141, 187, 188
Tarnowski Jan Krzysztof 330
Tarocco Francesca 180
Tazbir Janusz 323, 352
Teles Balthasar 156, 157
Teokryt 315
Teresa z Avila w. 13
Terlecki Ryszard 127, 350
Thió de Pol Santiago 55
Tolan Patrick H. 279
Tomasz à Kempis 109
Tomasz z Akwinu w. 192
Topij-Stempi ska Beata 87, 378
Tötösy de Zepetnek Steven 171
Treadgold Donald W. 171
Trigault Nicolas 180
Truchim Stefan 312
Tucholska Kinga 198
Tylenda Joseph N. 159
Tyszkiewicz Leon 273

Urban Bronis aw 272

Valeau Edward 300
Valignano Alessandro 158, 159, 161, 

163, 167, 172
Velaz José 305
Verunkal Kuruvilla 306
Viles Ludwik 207
Visconti Ignacy 121
Vives Jan Ludwik 110
Vloet J. van der 131
Vorspel Fritz P. 182

Wajszczak Eugeniusz 133
Wandel Lee Palmer 155
Wang Pan 165
Wang Xiaochao 158, 181
Wanli Cesarz 174-176
Warszewicki Stanis aw 221, 231, 

320, 330, 337
Wergiliusz, Wergili (Publius Ver-

gilius Maro) 161, 315
Whang Zhougming 172
Wi cek Robert 50

Wielewicki Jan 126, 211, 214, 215, 
318-320, 323, 324

Wielopolski Jan 216
Wierzbowski Tadeusz 324
Wiesio owski Jan 318
Wiliams Kirk R. 279
Wincenty à Paulo w. 124
Witek John W. 165
W oszek Stanis aw 320, 322,323,
Wojciech z Kalisza 321, 322, 324
Wojnowski Jan 132
Wojtkowski Andrzej 312
Wolter (Voltaire), w a c. François-

-Marie Arouet 180
Woronicz Jan Pawe  237
Wójtowicz Marek 57, 378
Wróblewska Walentyna 241
Wrze niewski Marek 160
Wuchalski Jan (Leopolita) 318
Wujek Jakub (W grovitius) 237, 

311, 316, 317, 320, 321, 324, 325, 
332, 337

Wysocki Szymon 330, 337

Xu Dongfeng 171
Xu Guanggi Pawe  177

Yan Kejia 177
Yang Paul Fu-Mien 165, 173
Yeo Khiok-Khng 168
Young John D. 168

Zab otny Andrzej 91
Zacheusz, celnik 135
Za ski Stanis aw 211, 215-217, 232, 

324
Zalewski Ludwik 321, 322
Zalewski Zbigniew 131
Za uscy, synowie 120
Zebrzydowski Miko aj 330
Zelascius ukasz 320
Zgó kowa Halina 132
Zhang Xiping 175, 176
Zhu Weizheng 178
Ziebertz Hans-Georg 351
Zimny Jan 8
Zió kowski Marek 198
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Zygmunt August, król Polski 327, 
336

Zygmunt III Waza, król Polski 320

ak Adam 345, 346
d o Joanna 308

mudzi ski Wojciech 25, 88, 267
ó kiewski hetman 232
ytno Miko aj 321
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