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BIBLIOTEKA PEDAGOGIKI IGNACJAŃSKIEJ

Pedagogika ignacjańska zakorzeniona jest w wielowiekowej
tradycji edukacyjnej Towarzystwa Jezusowego. W poszukiwaniu
jej genezy, a także w wyjaśnieniu fenomenu szkolnictwa jezuickiego, fundamentalne znaczenie posiada osobiste doświadczenie założyciela zakonu jezuitów Ignacego Loyoli (1491-1556). Jego
przemyślenia i głębokie przeżycia duchowe w Manresie oraz
okres studiów na paryskiej Sorbonie przyczyniły się do określenia charakteru i priorytetów działalności zakonu. Pozwoliły też
dostrzec rolę i znaczenie nauczania i wychowania. Ponadto stały się w niedalekiej przyszłości inspiracją do rozpoczęcia przez
pierwszych jezuitów działalności o charakterze edukacyjnym.
Dynamiczny rozwój szkolnictwa jezuickiego rozpoczął się od
otwarcia pierwszej szkoły w Messynie w 1548 roku. Na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci aż do kasaty zakonu w 1773 roku,
a następnie po jego przywróceniu w 1814 roku, szkolnictwo jezuickie było i nadal pozostaje znaczącą propozycją w zakresie
edukacji młodego pokolenia, czego dowodem jest choćby dwieście uniwersytetów i ponad tysiąc szkół szkolnictwa niższego
prowadzonych dzisiaj przez jezuitów.
W kontekście poszukiwania skuteczności systemu szkolnictwa jezuickiego we współczesnych czasach zrodziły się dwa dokumenty: Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania w 1986
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roku oraz Pedagogia ignacjańska – podejście praktyczne w 1993 roku 1. Autorzy opracowanych dokumentów stwierdzają, że podejmowana aktywność edukacyjna przejawia się troską o „pełny
wzrost osoby, prowadzący do działania przenikniętego duchem
i obecnością Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Człowieka-dla-innych. Ten cel działania, oparty na zdrowym rozumowaniu,
i ożywiony przez kontemplację, prowadzi uczniów do samodyscypliny i inicjatywy, do uczciwości i dokładności. Jednocześnie
niedbałe lub powierzchowne sposoby myślenia kwalifikuje jako
niegodne człowieka i co ważniejsze – niebezpieczne dla świata,
do służby któremu wszyscy są powołani” 2.
Opisywana między innymi w wymienionych powyżej dokumentach pedagogika ignacjańska, określana również jako
integralna, w procesie edukacyjnym uwzględnia troskę o całościowy rozwój młodego człowieka. Proponuje pomoc każdemu
z wychowanków w stopniowym dojrzewaniu jego osobowości
oraz wielostronnym i gruntownym rozwoju sfery intelektualnej,
uczuciowej, fizycznej, moralnej i duchowej. Proces ten wyraża
się na wiele sposobów zależnie od uwarunkowań lokalnych, danej kultury, jednak zawsze zakłada, że druga osoba potrzebuje
bezinteresownej i towarzyszącej pomocy, aby mogła przejść ze
statusu dziecka do osoby wolnej, solidarnej i odpowiedzialnej.
Z tego względu wymaga zaangażowania i poświęcenia się dla
drugich, czyli życia dla innych.
Pedagogika ignacjańska wskazuje również na rolę, jaką pełni
w procesach edukacyjnych dobrze wykształcony i kompetentny
pedagog. Założenia tej pedagogiki otwierają przed wychowawcą perspektywę i wyzwanie, aby był kimś więcej niż tylko przewodnikiem dla wychowanków w sprawach wiedzy i zachowań.
Ma być on osobiście zaangażowany w pełny i gruntowny rozwój
każdego podopiecznego. Na uwagę zasługuje też przypomnienie, że nauczyciel i wychowawca ma być świadkiem proponowanych wartości. Z tych powodów można mówić, że pedagogika ignacjańska oczekuje od każdego wychowawcy postawy
1

Polskie poprawione wydanie tych dokumentów opublikowano pod
wspólnym tytułem: Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
2
Tamże, s. 107-108.
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wrażliwości oraz samokształcenia i wzrastania przez całe życie,
aby sobie, a później wychowankom pomagał być „człowiekiem
dla innych” i „człowiekiem z innymi”.
Proponowana przez pedagogikę ignacjańską troska o rozwój
osobowy stanowi ważny impuls w korzystaniu z jej osiągnięć
w praktycznej działalności różnego typu instytucji wychowawczych. Ponadto wskazuje na potrzebę wielostronnego i integralnego rozwoju człowieka w perspektywie egzystencjalnej
i transcendentnej. Dzięki temu pedagogika ignacjańska odnajduje swoje miejsce w szeroko rozumianym nurcie pedagogiki
personalistycznej.
Zdajemy sobie sprawę, że pedagogika ignacjańska, jak każda inna nauka o wychowaniu, może dostarczyć człowiekowi
poszukującemu prawdy jedynie inspiracji, może być dla niego
drogowskazem. Mamy jednak świadomość także tego, że jest
ona w stanie skierować uwagę wychowanka w kierunku Transcendencji – Boga Żywego, który jest dla człowieka odpowiedzią
na stawiane pytania.
Uwzględniając bogaty dorobek historyczny szkolnictwa jezuickiego oraz aktualne propozycje z zakresu edukacji ignacjańskiej zrodziła się myśl zainicjowania nowej serii wydawniczej:
Biblioteka Pedagogiki Ignacjańskiej.
Pierwszą publikacją tej serii, którą pragniemy przedstawić
Czytelnikowi, jest materiał z Międzynarodowego Sympozjum Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, które
odbyło się w dniach 21-22 września 2006 roku w Wyższej Szkole
Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Organizatorem sympozjum była Redakcja czasopisma „Horyzonty Wychowania” oraz Wydział Pedagogiczny Ignatianum. Wzięli w nim
udział specjaliści pedagogiki ignacjańskiej z Europy i Stanów
Zjednoczonych oraz wybitni polscy pedagodzy i humaniści.
Celem sympozjum była pozytywna i krytyczna konfrontacja
osiągnięć i realizacji programowej pedagogiki jezuickiej w odniesieniu do wyzwań współczesnego humanizmu. Konferencja miała także na celu zaprezentowanie pedagogiki ignacjańskiej jako
alternatywnej dla pedagogik współczesnych, by włączając mocny
element personalizmu transcendentnego szukać nowych i lepszych rozwiązań dla współczesnych systemów edukacyjnych.
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Artykuły zawarte w tej książce są szerokim, naukowym opracowaniem treści, które Autorzy wygłaszali w krótkich referatach
na sympozjum.
Inicjatorzy serii Biblioteka Pedagogiki Ignacjańskiej wyrażają
przekonanie, że perspektywa otwarcia się na drugiego człowieka, odwoływania się do godności ludzkiej w wymiarze horyzontalnym i wertykalnym, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące
pytania egzystencji ludzkiej, odkrywania i dążenia w realizacji
życiowych pragnień i zamierzeń, będzie stanowić nośną płaszczyznę w poznawaniu założeń i celów pedagogiki ignacjańskiej.
Żywią nadzieję, że kolejne publikacje pozwolą Czytelnikowi zapoznać się z ważnymi i aktualnymi osiągnięciami pedagogiki
ignacjańskiej oraz będą inspirować procesy formacji „ludzi dla
innych” w kontekście potrzeb i oczekiwań współczesnego świata i Kościoła. Wszystkim tym, którzy skorzystają z proponowanych opracowań życzymy satysfakcji i wartościowych przemyśleń w podążaniu za prawdą, dobrem i pięknem.
Janusz Mółka
Wit Pasierbek
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Ignatian pedagogy is ingrained in the centuries-old educational tradition of the Society of Jesus. In searching for its genesis and also in explaining the phenomenon of Jesuit educational
system, the personal experience of the founder of Jesuit order
Ignatius of Loyola (1491-1556) bears fundamental meaning. His
reflections and deep spiritual experiences in Manresa as well as
the period of studies at the Paris Sorbonne contributed to defining the character and priorities of the activity of the order. They
also allowed to discern the role and significance of teaching and
education. Moreover, in the near future they became an inspiration for beginning educational activity by first Jesuits.
The dynamic development of Jesuit educational system began
with the opening of the first school in Messina in 1548. Within
the space of the following decades until the suppression of the
order in 1773, and then after its restoration in 1814, Jesuit educational system was and still is a significant proposal within the
scope of educating young generation, and the evidence of this
may be – for instance – two hundred universities and more than
a thousand schools of lower education run by Jesuits today.
In the context of searching for the effectiveness of Jesuit education system in contemporary times two documents were conceived: The Characteristics of Jesuit Education in 1986 and Ignatian
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Pedagogy – A Practical Approach in 1993 3. The authors of the documents state that educational activity undertaken manifests in
care for „full growth of the person which leads to action – action,
especially, that is suffused with the spirit and presence of Jesus
Christ, the Son of God, the Man-for-Others. This goal of action,
based on sound understanding and enlivened by contemplation,
urges students to self-discipline and initiative, to integrity and accuracy. At the same time, it judges slip-shod or superficial ways of
thinking unworthy of the individual and, more important, dangerous to the world he or she is called to serve” 4.
Ignatian pedagogy described among others in the above-mentioned documents, also defined as integral, in the educational
process takes into account care for the overall development of
a young person. It offers help for every student in the gradual
development of his personality and in the many-sided and thorough development of the intellectual, emotional, physical, moral
and spiritual sphere. This process can be expressed in many ways
depending on local determinants, given culture, but it always assumes that the other person needs selfless and accompanying
help so that he/she can shift from the status of a child into a free,
loyal and responsible person. On this account it requires commitment and dedication for others, i.e. living for others.
Ignatian pedagogy also indicates the role performed in educational processes by a well educated and competent pedagogue.
The assumptions of this pedagogy open out before an educator
a perspective and challenge for him to be someone more than
only a guide for the students as far as knowledge and behaviour
are concerned. He is supposed to be personally committed in the
complete and thorough development of every student. What also
deserves attention is a recollection that a teacher and educator
is supposed to be a witness to the values proposed. Therefore,
we can say that Ignatian pedagogy expects from every educator
the attitude of sensitivity as well as self-education and growth
through all life in order for him to help, first himself and then his
students, to be „man for others” and „man with others”.
3

Polish corrected edition of these documents was published under one title:
Podstawy edukacji ignacjańskiej, WAM Publishing House, Cracow 2006.
4
Ibid., p. 107-108.
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Care for personal development proposed by Ignatian pedagogy constitutes an important impetus in making use of its achievements in the practical activity of various kinds of educational
institutions. Furthermore, it indicates the need for man’s manysided and integral development in the existential and transcendent perspective. Owing to this, Ignatian pedagogy finds its
place in the widely understood current of personalist pedagogy.
We realize that Ignatian pedagogy, like any other discipline
dealing with education, may provide man seeking the truth only
with inspiration, may be a lodestar for him. Nevertheless, we
are also aware that it is able to direct student’s attention towards
Transcendence – Living God, who is for man an answer to the
questions asked.
Taking into account the rich historical achievements of Jesuit
educational system as well as current suggestions within the
scope of Ignatian education, an idea emerged to initiate a new
series: THE LIBRARY OF IGNATIAN PEDAGOGY.
The first title in this series, which we want to present to the
Reader, is the material from the International Symposium Ignatian Pedagogy for the Challenges of Humanism Today, which was
held on 21-22 September 2006 at the Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum in Cracow. The symposium was
organized by the Editorial Team of the journal „The Horizons
of Education” and the Faculty of Education at Ignatianum. The
participants included experts in Ignatian pedagogy from Europe
and the United States as well as eminent Polish pedagogues and
specialists in humanities.
The aim of the symposium was positive and critical comparison of achievements and realizations of the platform Jesuit pedagogy with reference to the challenges of contemporary humanism. The conference also aimed to present Ignatian pedagogy
as an alternative to contemporary pedagogies, so that including
a strong element of transcendent personalism one could search
for new and better solutions for contemporary educational
systems.
The articles included in this book constitute a comprehensive,
scientific review of the contents, which were presented in short
reports during the symposium.
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The initiators of the series THE LIBRARY OF IGNATIAN
PEDAGOGY are convinced that the perspective of opening to
another man, of referring to human dignity in the horizontal and
vertical dimension, of seeking answers to the bothering questions of human existence, of discovering and striving in the realization of personal desires and plans, will constitute a popular
ground in recognizing the assumptions and aims of Ignatian
pedagogy. They cherish a hope that further publications will allow the Reader to familiarize with the significant and current
achievements of Ignatian pedagogy and that they will inspire the
processes of forming „people for others” in the context of the
needs and expectations of the world and Church these days. To
all those who will make use of the studies offered we wish satisfaction and valuable reflections in following the truth, good and
beauty.
Janusz Mółka
Wit Pasierbek
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PEDAGOGIA BOŻA W OBJAWIENIU

Właściwym kontekstem rozumienia przez autorów biblijnych
Bożej pedagogii są ich przekonania i wyobrażenia o wychowaniu. Naszemu pojęciu „wychowanie” w Starym Testamencie
zasadniczo odpowiada hebrajski termin mûsar 1. W języku hebrajskim istnieje czasownik jāsar oznaczający dyscyplinowanie,
poprawianie, napominanie, wychowanie. Termin mûsar związany z czasownikiem jāsar oznacza reprymendę, karę, ale również
mądrość i instrukcję. Słowem tym można zatem określać zarówno wychowanie w sensie moralnym, czyli upominanie i poprawianie, ale także osiąganie mądrości, wiedzy oraz umiejętności
obserwowania i rozróżniania. Różne aspekty znaczeniowe terminu mûsar zależą od kontekstu, w jakim jest on zastosowany.
Często te znaczenia zazębiają się i niekiedy trudno oddzielić nauczanie oparte na przyswajaniu wiedzy od moralnego i religij1

W Biblii Hebrajskiej występuje kilka terminów dotyczących kształcenia
i wychowania: jādac (i pochodne tōrā) – nauczać, kierować, instruować, dosł.
wskazać, pokazać (instrukcja, nauka, prawo); późne: hānak – ćwiczyć (por. Prz
22, 6); lāmad – uczyć, nauczać (trenować, ćwiczyć, przyzwyczajać się – por. Oz 10,
11; Jr 2, 24); jāsar (mûsar) – dyscyplinować, poprawiać, napominać, a w związku
z tym: instruować; zwykle zakłada pewien stopień surowości (por. Iz 28, 26);
mûsar – mądrość i instrukcja, reprymenda, kara (por. Prz 1, 2; 9, 10; 2, 3). J. Kaster, Education, OT, w: The Interpreter’s Dictionary of the Bible, ed. G.A. Buttrick,
T.S. Kepler, J. Knox, Nashville 1962, Vol. 2, s. 27.
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nego kształcenia ku sprawiedliwości czy też od ćwiczenia, którego podstawą i treścią jest słuchanie, uczenie się i przestrzeganie
Bożych przykazań, często wsparte surowymi upomnieniami
i karą 2. Wychowanie zatem w Starym Testamencie rozumie się
między innymi w kategoriach napominania i karcenia, ale jest
ono równocześnie wyrazem troski i miłości rodzica do dziecka.
Takie pojmowanie wychowania wpłynęło na sposób rozumienia i przedstawiania przez autorów biblijnych Bożego oddziaływania na człowieka. Jest to oczywiście przejaw antropomorfizmu, a samo rozumienie wychowania było uwarunkowane
przez kulturę. Szeroko rozumianym kontekstem kulturowym
wychowania były tradycje mądrościowe 3, które znalazły swój
wyraz także w tekstach biblijnych. Wychowanie w starożytnym
Izraelu znajduje swe odbicie w mądrościowych tekstach Starego
Testamentu. W Septuagincie i w Nowym Testamencie hebrajskiemu mûsar odpowiada grecki termin paideia, a w Wulgacie łaciński
termin disciplina. Ale tłumacze Biblii na język grecki wcale nie
zamierzali wprowadzać koncepcji hellenistycznego wychowania. Zasadniczo koncepcja zawarta w Septuagincie pozostała starotestamentalna i judaistyczna 4.
O pedagogii Bożej w Biblii można mówić na kilku poziomach. Można analizować pedagogię poszczególnych ksiąg biblijnych, i tak mówimy na przykład o pedagogii Psalmów albo
pedagogii Tory. W takim ujęciu Biblia i jej poszczególne księgi
traktowane są jako dzieło wychowawcze. Mówimy wówczas
o pedagogicznym znaczeniu ksiąg biblijnych. Drugie podejście
także rozważa Biblię w kategoriach dzieła wychowawczego, ale
2

Por. G. Bertram, παιδεύω, παιδεία, παιδευτής, ảπαίδευτος, παιδαγωγός,
w: The Theological Dictionary of the New Testament, ed. G.F. Kittel, Grand Rapids (1964) 2000. Problem fizycznej kary w procesie wychowania został przezwyciężony dopiero na przełomie XIX i XX w. Więcej na temat tego problemu
w kontekście biblijnym por. M. Filipiak, Homo biblicus. Biblijne podstawy filozofii
życia, Toruń 2004, s. 105-107.
3
Rozwijające się na starożytnym Bliskim Wschodzie (Egipt, Mezopotamia).
Por. Ancien Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J.B. Pritchard,
Princeton 1955, s. 405-452; J. Kaster, Education, OT, dz. cyt., s. 27; S. Potocki,
Rady mądrości, Lublin 1993, s. 77-86.
4
Por. X. Léon-Dufour, Wychowanie, w: Słownik teologii biblijnej, ed. X. LéonDufour, Poznań 1990, s. 1085.
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z tą różnicą, że poszczególne księgi albo grupy ksiąg odczytywane są w kontekście całości Biblii i jej objawienia, w kontekście całościowego planu wychowawczego Boga, inaczej rzecz
ujmując, są wpisane w dynamikę Objawienia prowadzącą od
stworzenia i dopełniającą się w Chrystusie. Trzecie ujęcie Bożej
pedagogii będzie dotyczyło tych tekstów biblijnych, w których
sam Bóg jest przedstawiany jako Wychowawca (Pedagogia Boga
w aspekcie teologicznym). Ponadto należy podjąć zagadnienie
pedagogii Chrystusa zawartej w Nowym Testamencie (Pedagogia w aspekcie chrystologicznym). Najpierw przedstawię krótko
dwa pierwsze podejścia (poziomy) w ujmowaniu pedagogii Bożej w Biblii, po czym zostaną szerzej rozwinięte dwa następne,
koncentrujące się na osobach Boga i Jezusa Chrystusa.

Pedagogiczny charakter Biblii
Biblia stanowi zbiór tekstów, który jest odczytywany jako wyraz Bożej pedagogii czyli sztuki wychowawczego oddziaływania
Boga na człowieka. Poszczególne księgi mogą być analizowane
pod kątem ich wartości dydaktycznej 5. Taka interpretacja jest oparta na przesłankach „zewnętrznych” wobec tekstu, jest odniesiona do konkretnej praktyki wychowawczej i przez to może być
inna w ramach tradycji judaizmu i inna dla Kościoła.
Dla judaizmu Biblia ma charakter księgi pedagogicznej par
excellance. Tora, czyli Pięcioksiąg, zawierająca tradycje prawne,
była interpretowana od niewoli babilońskiej w VI w. przed Chr.
po czasy współczesne w różnych, często istniejących i działających obok siebie, szkołach rabinicznych 6. To przede wszystkim
one wypracowały rozbudowaną wykładnię prawa stosowane5

Por. J.L. Crenshaw, Education in Ancient Israel: Across the Deadening Silence,
New York 1998.
6
W interpretacji tradycji biblijnych wypracowano specyficzne reguły tworzące metodę, por. np. 7 reguł Hillela. Inaczej interpretowano teksty narracyjne (komentarz hagadyczny), inaczej teksty prawne (komentarz halachiczny).
Obydwa wpływały na formułowane reguły postępowania pobożnego żyda.
Owocem i świadectwem tradycji komentowania tekstów biblijnych przez żydów jest Talmud.
Pedagogika...2
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go przez Żydów w życiu religijnym, kultycznym, społecznym
i państwowym, a zatem kształtującą wszystkie sfery ich życia.
W czasach Ojców Kościoła (I-VI w.) Biblia stała się również
księgą pedagogiczną par excellance dla chrześcijaństwa. I tak
chociażby psalmy nabrały w praktyce liturgicznej charakteru
niejako „podręcznika” modlitwy i etyki. Grzegorz z Nyssy, jeden z ojców kapadockich, postrzegał Biblię jako paideię. Wychodził on z przekonania, że odpowiednikiem greckiego systemu
wychowania, czyli paidei jest chrześcijańska paideia. W świecie
greckim paideią określano także literaturę, której wpływ oceniano jako wychowawczy i formujący. „Grzegorz jasno widzi
podobieństwo pomiędzy greckim pojmowaniem funkcji literatury a oddziaływaniem Biblii. Nie czytał on Biblii jako dzieła
literackiego (…) traktował ją jak Grecy: jako paideję 7. (…) Grecka paideia obejmowała wszystkie dzieła literatury greckiej, natomiast paideią chrześcijańską (w ujęciu Grzegorza z Nyssy)
była Biblia” 8. Traktował on Biblię zawsze jako całość, a cytując ją, zwykle mówił o „pouczeniu” przez Chrystusa, proroka
czy apostoła. Wychowawczy sens Biblii odnajdywał nie tylko
u proroków czy w Psałterzu, ale także w tekstach o charakterze
historycznym 9.
Biblia zatem była i jest interpretowana, między innymi, jako
zbiór tekstów posiadających charakter wychowawczy. André
Lemaire idzie jeszcze dalej i stawia tezę, że pewne teksty biblij7
„Istotną cechą greckiej paidei, (…) był fakt, że rozważała nie tylko proces
rozwoju podmiotu – człowieka, ale brała też pod uwagę wpływ, jaki wywierał
nań przedmiot nauczania. Jeśli uznamy wychowanie za proces kształtowania
czy formowania, przedmiot nauczania odgrywa rolę formy, przez którą podmiot jest kształtowany. Kształtującą formą wczesnej greckiej paidei był Homer,
a w miarę upływu czasu funkcje te przeniesiono na całą grecką poezję. W końcu
słowo paideia zaczęło oznaczać grecką literaturę jako całość”. W. Jaeger, Wczesne
chrześcijaństwo i grecka paideia, Bydgoszcz 2002, s. 101-102.
8
W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, dz. cyt., s. 101-102.
9
Por. Grzegorz z Nyssy, De vita Moysis; In inscriptiones Psalmorum. Grzegorz
przedstawia Mojżesza jako „doskonały model świętego i mistyka, jego życie –
jako prototyp tego, co Grzegorz nazywa życiem filozoficznym i kontemplacyjnym. Mojżesz jest człowiekiem, który przeżył życie w nieustannym zespoleniu
z Bogiem, wspiął się na najwyższy szczyt duchowego Synaju, aby zobaczyć
Boga w ciemnym obłoku”. Por. tamże, s. 104.
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ne, a nawet całe zbiory, powstały jako odpowiedź na potrzeby
dydaktyczne 10.
W świetle powyższych uwag widać, że Biblia zarówno postrzegana jako całość, jak też zawarte w niej księgi oraz teksty
posiadają charakter pedagogiczny. Takie rozumienie Biblii pozwala każde Boże działanie przedstawione w świadectwie biblijnym rozważać w kontekście wychowawczym, jako pedagogię
Bożą. O pedagogii mówi się w nawiązaniu do różnych tradycji
biblijnych. I tak na przykład księgi prorockie wychowują do
wiary i wierności jedynemu Bogu, wskazując drogę nawrócenia, a pedagogia tradycji mądrościowych (zawarta w księgach
o charakterze dydaktycznym) 11 prowadzi do postawy bojaźni
Bożej. W oparciu o podobne rozumienie działania Bożego wielu autorów określa podejmowane zagadnienia czy to w artykule, opracowaniu, czy komentarzu teologicznym właśnie jako
pedagogię 12.

Pedagogia dynamiki Objawienia
Pedagogiczny charakter tekstów biblijnych można także rozważać w bardziej specyficznym znaczeniu. Poszczególne teksty,
księgi oraz grupy ksiąg zostają odniesione do całościowego planu Boga i wpisują się w konkretny etap jego realizacji. Dochodzi
tu do głosu chrześcijańska koncepcja rozwoju i dynamiki Objawienia, historii zbawienia, a także związanego z nimi, szeroko
rozumianego procesu wychowania człowieka.
10
Więcej zob. A. Lemaire, Les Écoles et la formation de la Bible dans l’ancien
Israël, Fribourg – Goettingen 1981. Por. R. Jasnos, Dydaktyczny charakter Księgi
Powtórzonego Prawa, Miscellanea Ignatiana – tom przygotowywany do druku.
11
Por. np. Księgi Przysłów, Mądrości, Tobiasza, Syracha, Koheleta.
12
O „Jezusowej pedagogii w nauczaniu za pomocą przypowieści” pisze
A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 1992, s. 17.
A. Malina analizuje pedagogię głosu Bożego biorąc za postawę swego opracowania teksty ewangeliczne, w których specyficzną formą objawienia jest
„głos z nieba”. Głos z nieba jest wyrazem Bożej obecności i Bożej pedagogii.
Por. A. Malina, Pedagogia i tajemnica głosu Boga (Mk 1, 11; 9, 7), Verbum Vitae
2005/7, s. 93-118.
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Jest to pedagogia odczytywana w perspektywie całości Objawienia, czyli całego Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Dokonuje się to w ramach podejścia określanego jako
metoda kanoniczna. „Za punkt wyjścia metoda ta przyjmuje
wyraźną perspektywę wiary, traktując Biblię jako określoną całość. (…) Według tej metody każdy tekst winno się rozpatrywać
w ramach tego samego planu Bożego. (…) Kościół odczytuje
cały Stary Testament w świetle wydarzeń paschalnych, to znaczy śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, co stwarza
sytuację całkowicie nową i całemu Pismu świętemu nadaje – i to
w sposób najbardziej autorytatywny – sens wyraźnie określony
i ostateczny” 13. Perspektywą interpretacji jest zewnętrzne, całościowe spojrzenie na Biblię w kontekście chrześcijańskiej wiary
i tradycji.
Według tego modelu pedagogii, albo według porządku tzw.
ekonomii Bożej, Stary Testament jest czasem przygotowania
na Objawienie Boga w Jezusie Chrystusie, który odnowi królestwo Izraela i przyniesie powszechne zbawienie. Chrystus jest
zarazem pełnią Objawienia, a według nauki Pawła z Listu do
Galatów (3, 24n; 4, 1-7) starotestamentalne Prawo Mojżeszowe
było tylko pedagogiem (gr. paidagōgos), który miał za zadanie
doprowadzić do Jezusa Chrystusa. Zatem jego wychowawcza
rola kończy się, w pewien sposób, wraz z przyjściem Chrystusa.
A zatem w Jezusie Chrystusie dopełnia się Objawienie i realizuje
się najważniejszy etap Bożej pedagogii.

Starotestamentalna pedagogia Boga
w aspekcie teologicznym
Bożą pedagogię można analizować w oparciu o poszczególne
księgi lub o Biblię rozumianą jako dynamiczną całość. Szczególny charakter mają jednak te świadectwa, które ukazują osobę
Boga w sytuacjach wychowawczych. W Starym Testamencie Bóg
13

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma świętego w Kościele, Poznań
1994, s. 41-42.
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ukazany jest na różne sposoby i w różnych kontekstach, również
jako W y c h o w a w c a. Biblia zawiera teksty przedstawiające
oddziaływanie Boga na człowieka, z których można odczytać
Boże intencje dokonania przemiany w ludzkim postępowaniu
i myśleniu. Został w nich zatem uchwycony proces wychowawczy, którego inicjatorem jest sam Bóg. Interesujący wydaje się być
sposób, w jaki autorzy biblijni przedstawiali Boga w sytuacjach
wychowawczych.

Bóg, który karci i ćwiczy
Nawiązując do starotestamentalnych wyobrażeń o wychowaniu w rodzinie, Izraelici postrzegali działanie Boga na wzór
i obraz ojca, który ćwiczy i karci kochanego syna, a poprzez nieszczęścia sprowadzane na konkretnego człowieka i na cały naród
chce go „poprawić”. Ponieważ Izrael miał, jak mawiali prorocy,
„twardy kark” (ten zwrot wyrażał upór i bunt), toteż Bóg ćwiczył
swego „syna”. Taką interpretację Bożego wychowywania Izraela
przyjęli prorocy, głosząc słowo Boga: „Mówiłem: Bój się Mnie…,
przyjmij pouczenie!” (So 3, 7); i wskazując na znaczenie doświadczanych klęsk i nieszczęść: „Na próżno karałem synów waszych:
nie przyjęli tego jako nauki” (Jr 2, 30). Autorzy mądrościowi doceniali takie Boże zaangażowanie, stwierdzając: „Szczęśliwy, kogo
Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego” (Hi 5, 17).
W żydowskiej pobożności II-I w. przed Chr. rozwinęła się, na
bazie tradycji wychowania poprzez surowe napomnienia, koncepcja „wychowania przez cierpienie”. Nawiązuje do niej Księga
Tobiasza: „Szczęśliwi wszyscy ci ludzie, którzy się smucą wszystkimi plagami twymi, ponieważ w tobie cieszyć się będą i oglądać
wszelką radość twoją na wieki” (Tb 13, 16). Echo takiej koncepcji
znaleźć można nie tylko w Starym Testamencie, ale także w nauczaniu Jezusa, chociażby w przypowieści o bogaczu i Łazarzu
(Łk 16, 19nn) czy w błogosławieństwach (Łk 6, 20-26) 14.
14
Por. G. Bertram, paideuvw, paideiva, paideuthv”, ajpaivdeuto”, paidagwgov”,
dz. cyt., (Discipline through Suffering in Later Jewish Theology). Taka koncepcja wiąże się z próbą zrozumienia sensu cierpienia.
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Bóg, który działa i wychowuje przez historię
Celem Bożego działania w historii i w życiu narodu było
Jego objawienie się jako Boga Jedynego oraz objawienie wyboru, jakiego dokonał względem Izraela. Izrael natomiast, będący
przedmiotem tego wychowawczego oddziaływania, powinien
Go poznać i uwierzyć Mu. Wymowne działania Boga w historii
narodu, cuda dokonane w Egipcie czy próba na pustyni, wszystko to było swoistą lekcją udzieloną przez Boskiego Pedagoga za
pośrednictwem doświadczenia i zaangażowania (por. zasady
poglądowości, świadomego i aktywnego udziału, związku teorii z praktyką – trzeba raczej powiedzieć „z życiem”): „Utrapił
cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani
ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym
tylko chlebem żyje człowiek. (…) Nie zniszczyło się na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opuchła przez te czterdzieści lat.
Uznaj w sercu, że jak wychowuje człowiek swego syna, tak Pan,
Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8, 3-5).
Autorzy mądrościowi dostrzegli nawet prawidła w udzielanych przez Boskiego Wychowawcę lekcjach. Odczytując na nowo
historię exodusu z niewoli egipskiej (przedstawionej w Księdze
Wyjścia), autor Księgi Mądrości rozpoznaje zasady Bożego oddziaływania w historii narodu wybranego. Jedną z nich można
sformułować tak: C z y m k t o g r z e s z y, t y m b y w a k a r a n y.
Szerzej wyjaśnia autor Księgi: „A za nierozsądne wymysły ich
nieprawości, którymi zwiedzeni czcili nierozumne gady i marne bydlęta, zesłałeś na nich w odwet mnóstwo nierozumnych
zwierząt, by wiedzieli, że przez co kto grzeszy, przez to ponosi
karę” (Mdr 11, 15-16) 15. Takie działanie Boga ma tym bardziej
uzmysłowić wychowywanemu jego błąd i winę oraz ich konsekwencje. Druga zasada brzmi: Ta s a m a r z e c z m o ż e b y ć
n a r z ę d z i e m n a g r o d y l u b k a r y. „Skąd bowiem przyszła
15

Według interpretacji autora Księgi Mądrości, który reflektuje nad wydarzeniami z historii Izraela, karą za topienie chłopców izraelskich była zamiana wód Nilu w krew (Mdr 11, 6-14); karą za bałwochwalczy kult zwierząt i sił
przyrody były plagi spowodowane przez zwierzęta i siły przyrody (16, 16-23;
13, 1-9). B. Poniży, Motyw Wyjścia w Biblii. Od historii do teologii, Poznań 2001,
s. 125.
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na wrogów ich kara, stąd dla nich w potrzebie przyszły dobrodziejstwa. (…) Przyroda bowiem Tobie, Stwórco, poddana, sroży
się jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroć łagodnieje dla
tych, co Tobie zaufali” (Mdr 11, 51; 6, 24) 16. Ta zasada objawia
wszechmoc Boga, który nawet zło może przemienić w dobro.

Boża dydaktyka w Księdze Powtórzonego Prawa
Szczególnym świadectwem tego, jak pojmowano rolę Boga
w wychowaniu narodu jest Księga Powtórzonego Prawa. Ma
ona wybitnie retoryczny charakter, co wskazuje na jej funkcję
dydaktyczną 17. Powstała ona pod silnym wpływem tradycji
mądrościowych 18, a zawarte w niej prawa mają charakter mądrościowych instrukcji 19. Można mówić o dydaktyce tej księgi,
wskazując treści kształcenia, metody i zasady kształcenia oraz
wychowania, ich formy i cele 20. Księga, zgodnie z wieloma świadectwami, związana była z procesem wychowania-nauczania
w Izraelu, a przy tym odczytywana i komentowana jako Księga
Prawa 21 od czasów po niewoli babilońskiej 22.
Doświadczenia ludzkiego życia, cierpienia i niepowodzenia
są w niej interpretowane jako wyraz Bożego wychowywania16
I tak np. morze okazuje się nieść zagładę Egipcjanom, ale Izraelitom – ocalenie
(Mdr 19, 1-5); Egipt dosięga plaga żab, gdy tymczasem Izraelici żywią się chmarą
przepiórek, które spadły na pustynię (Mdr 11, 15–16, 4). Tamże, s. 123-125.
17
Por. T.A. Lenchak, „Choose Life!” A Rhetorical-Critical Investigation of Deuteronomy 28, 69 – 30, 20, Roma 1993, s. 37.
18
Por. M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972.
19
Por. R. Jasnos, Teologia Prawa w Deuteronomium, Kraków 2001, s. 122-128.
20
Por. R. Jasnos, Dydaktyczny charakter Księgi Powtórzonego Prawa, dz. cyt.
21
Por. T. Brzegowy, Księgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów 1998, s. 232.
22
„Druga Księga Kronik, reprezentująca teologię powygnaniową, umieszcza jeszcze w czasach przedwygnaniowego króla Jozafata szeroko zakrojoną
akcję nauczania ludu w oparciu o Księgę Prawa. Mieli nią kierować wyżsi
urzędnicy królewscy, a udział w niej wziąć wybrani lewici i kapłani. Akcja objęła wszystkie miasta Judy (por. 2 Krn 17, 7-9). Księgi Ezdrasza i Nehemiasza
świadczą o tym, że po powrocie z niewoli babilońskiej (V w. przed Chr.) ma
miejsce powszechna praktyka nauczania ludu z Księgi Prawa”. Por. R. Jasnos,
Dydaktyczny charakter Księgi Powtórzonego Prawa, dz. cyt.
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karcenia, ale bezpośrednim nauczycielem w tej księdze nie jest
Bóg, lecz Mojżesz. Nie naucza on jednak z własnej inicjatywy,
jest pomocnikiem, a przy tym pośrednikiem Boga. Wielokrotnie
odwołuje się w swoich mowach do polecenia i mandatu nauczania, jakie otrzymał od Boga (por. Pwt 4, 14; 4, 5; 5, 22-32; 5, 31;
6, 1). Chociaż Mojżesz z zaangażowaniem naucza Bożego prawa,
to jednak wychowawcą jest Bóg, o czym mówi wprost przytoczony już tekst: „Uznaj w sercu twoim, że jak wychowuje (jāsar)
człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje (jāsar) ciebie” (Pwt 8, 5). Księga Powtórzonego Prawa jest zatem zarówno
świadectwem procesu wychowawczego z Bogiem w roli głównej, jak i pomocą, środkiem dydaktycznym w tym procesie.

Model Bożej pedagogii w Księdze Jonasza
Interesującym przykładem rozwiniętego modelu Bożej pedagogii jest Księga Jonasza. Należy ona formalnie do zbioru ksiąg
prorockich, ale to nie misja Jonasza w Niniwie jest głównym zagadnieniem tej księgi, lecz postawa Jonasza. To na niej skupia się
uwaga narratora i to właśnie zmiana postawy proroka jest celem
działań Boga. Sztuka postępowania, czyli pedagogia zastosowana wobec Jonasza polegała na tym, że trzeba było najpierw
doprowadzić do sytuacji otwarcia się proroka na Boże działanie. Dokonało się to przez konfrontację Jonasza z własną słabością, a nawet śmiercią. Działanie Boga dokonuje się w dwóch
etapach. Pierwszy polega na zatrzymaniu uciekającego przed
swym Wychowawcą Jonasza i na wewnętrznym poruszeniu, aby
z postawy buntu przeszedł do dialogu ze swoim Nauczycielem.
Bóg doprowadza zbuntowanego proroka do sytuacji śmierci
(wnętrzności wielkiej ryby czy morskiego potwora symbolizują
Szeol – krainę zmarłych). To doświadczenie śmierci – psycholog
powie: sytuacji granicznej, doświadczenia traumy – powoduje zmianę postawy. W obliczu śmierci Jonasz uznaje, że „warto
jeszcze rozmawiać z Bogiem”.
Ocalony przez Boga idzie do Niniwy, ale wewnętrznie nie
zgadza się na swą misję. To zewnętrzne posłuszeństwo nie zadowala Boskiego Pedagoga. I tu ma miejsce kolejny etap Bożego
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oddziaływania na Jonasza. Bóg aranżuje sytuację, w której Jonasz
nabywa pewne doświadczenia. Dają one podstawę do refleksji i umożliwiają wewnętrzną postawę otwarcia Jonasza, upartego jak dotąd i pewnego swej racji, co widać w jego słowach:
„Słusznie gniewam się śmiertelnie!” (Jon 4, 9). Celem Bożego
działania jest zmiana przez Jonasza wewnętrznego nastawienia, jego świadomości. Pomoce i środki dydaktyczne mogą być
różne. Stwórca posługuje się przyrodą, wichrem i burzą, rybą,
krzewem i robakiem. Prorok, który nie chciał miłosierdzia dla
swych narodowych wrogów, ma spojrzeć na nich z perspektywy
Stwórcy, którego żal nad ginącym stworzeniem Jonasz ma porównać z doświadczonym właśnie żalem po stracie cieniodajnego krzewu: „Rzekł Pan: Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś
i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż
Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem,
gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi…”
(Jon 4, 10-11). Ta weryfikacja dotychczasowej oceny i przekonań
Jonasza poszerza jego ciasne i nacjonalistyczne horyzonty.
Podsumujmy rozważania o starotestamentalnej wizji Bożej
pedagogii. Bóg przedstawiany jest w księgach biblijnych jako
działający w historii na sposób Wychowawcy. Taki obraz Bożego
oddziaływania w dziejach narodu oraz w życiu ludzi wypływa
z refleksji nad minionymi wydarzeniami historycznymi, ich sensem i znaczeniem. Izraelici na zasadzie analogii przenosili swoje
wyobrażenia o wychowaniu na działania Boga. „Zauważali”, że
Bóg jest dla nich niczym wymagający ojciec, który dba o wychowanie syna, karcąc go. Dlatego nie możemy traktować takiego
spojrzenia na Bożą pedagogię w sposób bezkrytyczny. Należy
bowiem zauważyć, że kategorie interpretacyjne, w jakich człowiek postrzegał działanie Boże w różnych księgach biblijnych,
podlegały zmianom, a sposób rozumienia owej pedagogii podlegał krytyce w ramach samego Objawienia. Na przykład Księga Hioba jest księgą sprzeciwu wobec dostrzegania w każdym
nieszczęściu karcącej ręki Boga, a zatem wobec oceny wydarzeń
według pedagogii kary i nagrody.
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Pedagogia w aspekcie chrystologicznym
Jeżeli w Starym Testamencie niektóre księgi ukazują Boga
w sytuacjach wychowawczych, to w Nowym Testamencie Jezus
Chrystus przedstawiony jest niemal nieustannie w kontekście
wychowawczym. Znamy z ewangelii Jego działalność. Naucza
On w różnych sytuacjach i miejscach: w synagogach i w świątyni, na pustkowiu, nad jeziorem, na równinie i na górze, w domu
Piotra, w domu Marii i Marty, w domu faryzeusza itd. Chodzą
za Nim i słuchają Jego nauki apostołowie, uczniowie i grupa
kobiet, faryzeusze i uczeni w Piśmie, tłumy i pojedyncze osoby.
Zwracano się do Niego tytułami „Nauczyciel” i „Mistrz”, Rabbi,
Rabbuni, co Jezus akceptował: „Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem” (J 13, 13).
Skoro ewangelie przedstawiają Jezusa nauczającego, zatem
uzasadnione będzie także mówienie o Jego pedagogii. W świadectwach ewangelistów o nauczaniu Jezusa można rozpoznać
zasady, metody i formy kształcenia oraz wychowania, formułowane współcześnie jako normy postępowania dydaktycznego.
W Nowym Testamencie widać z jednej strony ciągłość ze starotestamentalną koncepcją Bożego wychowania 23, ale z drugiej
strony pojawia się istotne novum „Bożej pedagogii”. Wyraża się
ono obecnością Tego, którego tożsamość określają tytuły Pan,
Syn Boży, Jezus Chrystus. Ale fakt obecności Jezusa, wcielonego
Słowa Bożego, pośród ludzi wcale nie ułatwia zadania określenia fenomenu i istoty Jego pedagogii. O ile w Starym Testamencie mieliśmy do czynienia z wyobrażeniami o działaniu i oddziaływaniu niewidzialnego Boga, o celowości i znaczeniu tego
działania – czytaj: o pedagogii Bożej – to w Nowym Testamencie
trzeba mówić o pedagogii Syna Bożego, którego czyny i znaki
były widziane, nauki słyszane, jednak ich sens i znaczenie nie
były już tak łatwe do zrozumienia i zinterpretowania.

23
Podobnie jak w mądrościowej myśli Starego Testamentu, także w niektórych pismach Nowego Testamentu Bóg karci i poucza. Por. Ap 3, 19; 1 Kor 11,
32; Tt 2, 11-12. A według autora Listu do Hebrajczyków nawet Jezus podlega
owej nauce (por. Hbr 5, 8).
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Trzeba mieć tutaj na uwadze specyfikę tekstu biblijnego,
który ma charakter świadectwa skoncentrowanego na kerygmatycznych celach. Trzeba uświadomić sobie istnienie tradycji, które wyrażają różne sposoby rozumienia i interpretowania osoby
oraz czynów Jezusa Chrystusa. Zostały one spisane w formie
ewangelii i innych pism Nowego Testamentu nawet kilkadziesiąt lat po opisywanych wydarzeniach.

Ewangeliczny obraz Jezusa – Nauczyciela i Mistrza
Obraz Jezusa jako Nauczyciela i Mistrza oraz model Jego pedagogii przedstawiony w świadectwach ewangelicznych jest
złożony i wielowarstwowy. Można w nim dostrzec motywy
i wzorce zaczerpnięte z tradycji Starego Testamentu. Przykładem tego jest typologia Mateusza, który przedstawia Jezusa
na wzór Mojżesza nauczającego Prawa (por. Kazanie na Górze
Mt 5-7 i Ewangelia Dzieciństwa Mt 1-2). Ale nawet przy zastosowaniu tej typologii ewangelista daje do zrozumienia, że Jezus
jest kimś więcej niż Mojżesz.
Poza starotestamentalnymi paralelami i typologią w przedstawieniu Jezusa można również dostrzec wzorce zaczerpnięte
z judaizmu. Jezus był porównywany do żydowskich nauczycieli, tytułowanych Rabbi 24, których istotnym zadaniem było nauczanie prawa 25. W relacjach ewangelistów uchwycone zostały
podobieństwa do żydowskiej i może czasem też greckiej instytucji wędrownego nauczyciela 26. O podobieństwie do instytu24

Rabbi – „Mój wielki”, honorowy tytuł nadawany nauczycielom prawa.
W dialogach ewangelicznych pojawiają się wyraźne nawiązania do działalności Jezusa jako nauczyciela prawa. Por. J 8, 4-5: „Nauczycielu, tę kobietę
dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie
kamienować. A Ty co mówisz?” albo Mk 2, 18: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”
26
Niektórzy greccy filozofowie mieli zniechęcać i wypróbowywać potencjalnych uczniów, stawiając im trudne wymagania. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. C.S. Keener, Warszawa 2000, s. 26. Por. Mt 8,
21-22: „Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw
pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną,
a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”
25
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cji nauczyciela żydowskiego świadczyć może relacja z wyboru
nauczyciela przez uczniów według przekazu ewangelisty Jana,
różniąca się od tej znanej z przekazu synoptyków o powołaniu
apostołów 27. Innym elementem kształtującym obraz Jezusa nawiązujący do obrazu nauczyciela prawa są liczne dyskusje Jezusa
z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie przedstawione przez ewangelistów według literackiego gatunku „dysputy rabinackiej” 28.
Skoro księgi Nowego Testamentu zawierają interpretacje słów
i czynów Jezusa, świadectwo o nich i interpretacje ich sensu, znaczenia, to możemy mówić o m o d e l u p e d a g o g i i J e z u s a
w e d ł u g ś w i a d e c t w e w a n g e l i s t ó w lub też innych autorów Nowego Testamentu. Można określić pewne cechy obrazu
Jezusa-Nauczyciela i Jego pedagogii wyeksponowane przez poszczególnych ewangelistów 29.
X. Léon-Dufour wskazuje na trzy etapy pedagogii Jezusa w retrospektywnym ujęciu ewangelistów. Najpierw Jezus nieustannie poprawia, koryguje wiarę wybranych uczniów i stopniowo
prowadzi ich do odkrycia i przekonania, że jest Mesjaszem. Następnie, uznany za Mesjasza rozpoczyna naukę o krzyżu i od
27
„Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:
Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu
– gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J 1, 38-39).
28
Dyskusje Jezusa z uczonymi w Piśmie i faryzeuszami przedstawione
według schematu dysputy rabinackiej składają się z czterech części: 1. pytanie
przeciwników, 2. kontrpytanie Jezusa, 3. problemy przeciwników z odpowiedzią (zdradzające brak racji lub złe zamiary ), 4. końcowa odpowiedź Jezusa
zamykająca dyskusję.
29
Na przykład ewangelia Mateusza zawiera stosunkowo mało relacji
o czynach Jezusa, za to posiada całe bloki nauk. Mateusz przedstawia Jezusa
właśnie jako Nauczyciela. W ewangelii Janowej Jezus przedstawiony jest jako
wygłaszający mowy teologiczne (na przykład mowa eucharystyczna 6, 22nn;
źródło wody żywej 7, 37nn; światłość wobec ciemności 8, 12nn; dobry pasterz
10, 1nn), charakterystyczne są też mniej lub bardziej rozbudowane dialogi-katechezy prowadzone z indywidualnymi osobami – z Samarytanką przy studni,
z Nikodemem w nocy, z Piłatem podczas sądu, z niedowierzającym Tomaszem
po zmartwychwstaniu. (Te dialogi kojarzą nam się z indywidualnym nauczaniem i pedagogiką personalistyczną). Nie ma tych rozmów u innych ewangelistów, mają one charakter katechezy, należą zapewne w dużej mierze do warstwy interpretacyjnej, pogłębiającej rozumienie wydarzeń z osobą Jezusa w roli
głównej. Por. J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, s. 292.
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tego czasu staje się jeszcze bardziej wymagający. Po porażce i zagubieniu uczniów w czasie realizującej się tajemnicy krzyża (zaparcie się Piotra, rozproszenie uczniów, niezrozumienie i strach)
Jezus przystępuje do zweryfikowania i odnowienia rozumienia
i wiary uczniów (por. Łk 24 w drodze do Emaus). „Całe Jego postępowanie jest jednym dziełem wychowania, zmierzającym do
utrwalenia na zawsze udzielonego pouczenia” 30.
Jeszcze inne podejście do pedagogii Jezusa prezentują opracowywane przez teologów biblijnych chrystologie, czyli całościowe ujęcia-interpretacje 31 teologii Osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Wiele z tych chrystologii zawiera treści, które można nazwać
pedagogią Chrystusa bowiem ukazują Jego relację do ludzi, cele
i treści Jego szeroko rozumianego nauczania 32.

Zasadnicze rysy Jezusowej pedagogii
Oprócz analizowania pedagogii Jezusa w ujęciu poszczególnych autorów biblijnych, można także określić z a s a d n i c z e
r y s y pedagogii Jezusa wyodrębnione na podstawie ewangelii, w oparciu o treści powtarzające się, albo wyjątkowe 33.
W ewangeliach pojawiają się takie wyraźne rysy postępowania
Jezusa, które trudno przypisać tylko wyjaśniającej interpretacji
ewangelistów.

30

X. Léon-Dufour, Wychowanie, dz. cyt., s. 1085-1089. Takie ujęcie Jezusowej
pedagogii nauczania w trzech etapach oddaje zarazem kerygmatyczny schemat ewangelii, która prowadzi czytelnika tą drogą trzech etapów rozumienia
i wiary.
31
Opracowywane przez biblistów chrystologie różnią się rozłożeniem akcentów teologicznych w rozumieniu tajemnicy Osoby Jezusa i znaczenia Jego
krzyża.
32
Por. np. B. Sesboüé, Pédagogie du Christ. Eléments de christologie fondamentale, Paris 1994.
33
Bibliści wskazują na tak zwane ipsissima verba Jesu, czyli autentyczne słowa Jezusa. Odznaczają się one pewnymi cechami, jak chociażby wyjątkowością czy też częstym użyciem. Por. R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne. Geneza
i interpretacja, Warszawa 1996, s. 189-232. Nawiązując do pojęcia ipsissima verba
Jesu, można próbować określić ipsissima pedagogia Jesu.
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Podstawą Jezusowej sztuki wychowania jest Jego b e z p o ś r e dn i a r e l a c j a i świadczone w tej relacji dobro. To one budują
więź, a osobisty stosunek 34 i dialog oparty na otwartości, akceptacji i przyjęciu każdego tworzą podstawę do rozwoju i przemiany człowieka. Odnajdziemy tu współczesne ideały pedagogiki
nawiązujące do filozofii personalistycznej i filozofii dialogu 35.
Taka postawa budzi zdumienie zwłaszcza wówczas, gdy Jezus
okazuje ją tym, którzy według ludzkiej sprawiedliwości i ludzkiej hierarchii nie mieli prawa ich oczekiwać (Magdalena, której
nie pozwolił potępić; uczniowie, którym umył nogi). W zderzeniu z faktem, iż owym Wychowawcą jest ktoś wielki, Prorok,
Nauczyciel, Pan, czyny Jezusa budzą zachwyt, pociągają do odpowiedzi, reakcji. Dobroć Jezusa, znaki i uzdrowienia wywołują odpowiedź szacunku i oddania. Nieprzypadkowo chodziły
za Jezusem osoby przez Niego uzdrowione (niewidomy Bartymeusz, Maria, z której wyrzucił siedem złych duchów).
A u t o r y t e t i m o c to następne wyznaczniki pedagogii Jezusa. Jego autorytet opiera się na mądrości, przenikliwości, wypływa także z mocy i zdolności czynienia cudów. Jezus naucza
z mocą, nie tak jak faryzeusze i uczeni w Piśmie. W interpretacji
Pisma sięga do źródeł (por. Mt 19, 4-8; Mk 7, 8-13). Mówi z przekonaniem, mądrością, nie mając względu na osoby, a to, co głosi,
to też czyni. Jego słowa i znaki wywołują zdumienie i zainteresowanie świadków, oczekiwania na wyjaśnienie.
Z nauczaniem z mocą łączy się o r y g i n a l n o ś ć i n i e k o nw e n c j o n a l n o ś ć zachowania Jezusa. Dyskutuje On o sprawach wiary nawet z kobietami, uzdrawia w szabat, krytykuje
sprawiedliwych w oczach ludzi faryzeuszy, wskazując zarazem
jako wzór ubogą wdowę (por. Mk 12, 43) albo nawróconych
grzeszników (por. Mt 21, 31-32; Łk 7, 28nn; 15, 1-2; 18, 10nn). To
zachowanie Jezusa łączy się ze swoistym napięciem. Tworzy
34

Świadczą o nich liczne opisane reakcje i zachowania Jezusa (np. na bogatego młodzieńca spojrzał z miłością, nad Łazarzem zapłakał, użalił się nad
kobietą, której zmarł syn – por. Mk 10, 21; J 11, 35-38; Łk 7, 13).
35
Próbując określić pedagogię Jezusa, można to robić poprzez porównanie jej z najlepszymi współczesnymi wyobrażeniami o pedagogii i pedagogice
„między-ludzkiej”, na przykład z pedagogiką dialogu, pedagogiką humanistyczną, pedagogiką personalistyczną.
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je z jednej strony piętnowanie i krytyka tzw. „sprawiedliwych”
(według własnego mniemania), a z drugiej – otwarcie na grzeszników, ludzi ubogich pod różnymi względami. Taka postawa
Jezusa wywoływała wrogość „sprawiedliwych” i zachwyt oraz
nawrócenia grzeszników i ludzi prostych. To napięcie pomiędzy
postawą krytyki uznanych autorytetów (por. Mt 23), a przywracaniem godności pogardzanym czy to przez brak wykształcenia 36, czy przez życiowe zbłądzenie, zaowocowało przypisywaniem Jezusowi epitetów buntownika i skandalisty 37, ale z drugiej
strony przyciągało do Niego tłumy.
Napięcie charakterystyczne dla Jezusowej pedagogii widoczne jest również wtedy, gdy skonfrontujemy z jednej strony postawę przebaczenia, wyrozumiałości dla słabości – a z drugiej
strony duże wymagania stawiane wierzącym. Podobne napięcie
obserwujemy, gdy weźmiemy pod uwagę z jednej strony autorytet Jezusa, Jego moc i władzę, a z drugiej strony postawę służby
i bezpośredniość (je z celnikami i grzesznikami). Te napięcia odgrywały określoną rolę w pedagogii Jezusa, ponieważ intrygowały, wywoływały poruszenie, wzywały do zajęcia stanowiska.
Bliska relacja, autorytet, własne zaangażowanie sprawiają, że
Jezus może wymagać i oczekiwać odpowiedzi. W y m a g a n i a
Jezusa są także istotną cechą Jego pedagogii, są one bardzo wysokie, dotyczą poświęcenia życia 38, niełatwego miłosierdzia 39,
zrozumienia i przyjęcia trudnych tajemnic: królestwa Bożego,
śmierci i zmartwychwstania.
Przedstawiona powyżej pedagogia Jezusa opiera się na Jego
z a a n g a ż o w a n i u i o d p o w i e d z i a l n o ś c i, o f i a r n o ś c i
i d e t e r m i n a c j i. Świadectwem ofiarności jest misja pełna trudów, ostrej krytyki, prześladowania. Przed zbliżającą się męką
Jezus wykazuje ogromną determinację, śpieszy się do Jerozolimy,
36
Uczeni w Piśmie gardzili prostym ludem, który nie studiował i nie znał
prawa żydowskiego (por. J 7, 49).
37
Zarzucano Mu, że sprzeciwia się cezarowi (por. Łk 32, 2), zmienia zwyczaje i tradycje ojców (por. Mk 7, 5; Dz 6, 14), zadaje się z marginesem społecznym.
Nazwano Go żarłokiem i pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników (por.
Mt 11, 19) oraz człowiekiem opętanym przez złego ducha (por. J 8, 48-49).
38
Por. Mk 8, 34; Mk 10, 21; Mt 8, 22.
39
Por. J 8, 3-11; Łk 10, 29-37; 15; Mt 6, 12-15; 18, 23-35 itd.
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zapowiadając swoją śmierć i zmartwychwstanie, powstrzymującego go Piotra odpycha, nazywając szatanem. Zaangażowanie
i odpowiedzialność, które łączą się z determinacją i ofiarnością,
prowadzą Jezusa aż do utożsamienia się z tymi, których wychowuje (por. Mt 25, 31-45) i wyrażają się w pełni przyjęciem ludzkiego losu, cierpienia, krzyża i śmierci. „Prawdziwą nowością
Nowego Testamentu – jak pisze Benedykt XVI, a my możemy
dodać: prawdziwą nowością w Bożej pedagogii – nie są nowe
idee, lecz sama postać Chrystusa... W Jego śmierci na krzyżu…
On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka” (Encyklika Deus
Caritas est, 12).
Spoglądając z perspektywy całej Biblii – z perspektywy Bożej
pedagogii realizującej długi proces wychowania od Starego do
Nowego Testamentu – trzeba zwrócić uwagę, że w Nowym Testamencie mamy do czynienia z kulminacją tego procesu i n o w o ś c i ą s y t u a c j i w y c h o w a w c z e j. Wynika to z dwóch
czynników: z jednej strony następuje pewna dojrzałość „wychowanka” będąca efektem żmudnego wychowania ludu Bożego
przez Prawo i Proroków, a z drugiej strony dochodzi do zniżenia się „Wychowawcy” do poziomu „wychowanka”. Człowiek
dojrzały i wolny staje naprzeciw swego Boga-Wychowawcy, który zbliża się do niego i dla niego staje się człowiekiem.
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GOD’S PEDAGOGY IN THE REVELATION

The proper context of biblical authors’ understanding of God’s
pedagogy are their convictions and ideas about education. The
Hebrew word mûsar in The Old Testament basically corresponds
to our term „education” 1. In Hebrew language there is the verb
jāsar meaning discipline, correction, reprimand, education. The
term mûsar connected with the verb jāsar means reprimand, punishment, but also wisdom and instruction. So this word can define education in the moral sense, that is to say reprimanding
and correcting, but also attaining wisdom, knowledge and the
skill of observing and differentiating. Different semantic aspects
of the term mûsar depend on the context in which it is used. Often
these meanings overlap and sometimes it is difficult to separate
teaching which is based on the assimilation of knowledge, from
the moral and religious education to justice, or from training
1

In Hebrew Bible there are several terms which refer to instruction and
education: jādac (and derived tōrā) – to teach, to direct, to instruct, literally to
indicate, to show (instruction, learning, law); late: hānak – to train (cf. Pr 22,
6); lāmad – to teach (to train, to exercise, to get accustomed – cf. Hos 10, 11;
Jer 2, 24); jāsar (mûsar) – to discipline, to correct, to admonish, and therefore:
to instruct; it usually assumes a certain level of severity (cf. Is 28, 26); mûsar
– wisdom and instruction, reprimand, punishment (cf. Prv 1, 2; 9, 10; 2, 3). J. Kaster, Education, OT, in: The Interpreter’s Dictionary of the Bible, ed. G.A. Buttrick,
T.S. Kepler, J. Knox, Nashville 1962, Vol. 2, p. 27.
Pedagogika...3
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whose basis and content is listening, learning and abiding by the
commandments of God, often accompanied by strict reprimands
and punishment 2. Thus education in The Old Testament is understood in terms of reprimand and rebuking, but it is simultaneously an expression of parent’s care and love for the child.
Such a comprehension of education influenced the way the
biblical authors understood and presented God’s influence on
man. It is evidently a manifestation of anthropomorphism, and
the very understanding of education was conditioned by culture.
Wisdom traditions 3 were a widely understood cultural context
of education and they found their expression also in the biblical
texts. Education in ancient Israel is reflected in the wisdom texts
of The Old Testament. The Hebrew word mûsar corresponds to
the Greek term paideia in the Septuagint and in the New Testament, and the Latin term disciplina in the Vulgate. But the translators of the Bible into Greek did not intend to introduce the concept of Hellenistic education. Basically, this concept included in
the Septuagint remained Old-Testament and Judaic 4.
God’s pedagogy in the Bible can be discussed on various levels. We may examine the pedagogy of particular biblical books
and so we talk about the pedagogy of Psalms or Torah. In such
a presentation the Bible and its particular books are treated as
an educational work. We talk then about pedagogical meaning
of biblical books. The second approach also considers the Bible
in terms of educational work, but the difference is that particular
books or groups of books are read in the context of the whole
Bible and its revelation, in the context of the whole educational
2

Cf. G. Bertram, παιδεύω, παιδεία, παιδευτής, ảπαίδευτος, παιδαγωγός,
in: The Theological Dictionary of the New Testament, ed. G.F. Kittel, Grand Rapids
(1964) 2000. The problem of physical punishment in the educational process
was overcome as late as the turn of 19th and 20th century. More about this problem in the biblical context in: M. Filipiak, Homo biblicus. Biblijne podstawy filozofii życia, Toruń 2004, p. 105-107.
3
Developing in ancient Near East (Egypt, Mesopotamia). See: Ancient Near
Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J.B. Pritchard, Princeton 1955,
p. 405-452; J. Kaster, Education, OT, p. 27; S. Potocki, Rady mądrości, Lublin 1993,
p. 77-86.
4
Cf. X. Léon-Dufour, Wychowanie, in: ed. X. Léon-Dufour, Słownik teologii
biblijnej, Poznań 1990, p. 1085.
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plan of God, in other words these are part of the dynamics of
Revelation leading from the creation and finding its final fulfilment in Christ. The third approach to God’s pedagogy will concern the biblical texts in which God is represented as Educator
(God’s Pedagogy in the theological aspect). Besides, it is necessary to take up the problem of Christ’s pedagogy included in The
New Testament (Pedagogy in the Christological aspect). First,
I am going to present briefly the first two approaches (levels) to
God’s pedagogy in the Bible, and then develop the next two ones,
which concentrate on God and Jesus Christ.

Pedagogical character of the Bible
The Bible is the collection of texts which is read as the expression of God’s pedagogy, in other words as the art of educational
influence of God on man. Particular books can be analyzed on
account of their didactic value 5. Such an interpretation is based
on the premises „external” to the text, refers to the actual educational practice and thus it can be different within the Judaic
tradition and different in the Church.
For Judaism the Bible has the character of a book par excellance pedagogical. Torah, that is the Pentateuch, containing legal
traditions, was interpreted from the Babylonian captivity in the
6th century BC until present time in various rabbinical schools,
often existing and acting side by side 6. It was them that worked
out the developed interpretation of law used by Jews in their religious, cult, social and national life, thus forming all spheres of
their lives.
In the times of the Church Fathers (1st-6th century) the Bible also became a par excellance pedagogical book for Christia5

Cf. J.L. Crenshaw, Education in Ancient Israel: Across the Deadening Silence,
New York 1998.
6
Specific rules creating a method were worked out while interpreting biblical traditions, cf. e.g. Hillel’s 7 rules. Narrative texts were interpreted in a different way (hagaddah commentary) than the judicial ones (halachical commentary). Both influenced the formation of rules of behaviour of a pious Jew. Talmud
is the fruit and evidence of the tradition of commenting biblical texts by Jews.

36

Renata Jasnos

nity. And so, for example the Psalms acquired a character of
a „manual” for prayer and ethics in liturgical practice. Gregory
of Nyssa, one of the Cappadocian Fathers perceived the Bible as
paideia. He assumed that the Christian paideia is an equivalent of
the Greek system of education – paideia. In the Greek world the
literature was referred to as paideia as well, whose influence was
considered as educational and formative. „Gregory sees clearly
the similarity between the Greek understanding of the function
of literature and the influence of the Bible. He did not read the
Bible as a work of literature (...), he treated it like the Greek: as
paideia 7 (...). The Greek paideia comprised all ancient Greek writings, whereas the Christian paideia [as understood by Gregory of
Nyssa] was the Bible” 8. He always treated the Bible as the whole,
and when he quoted it he usually talked about „instruction” by
Christ, a prophet or an apostle. He discovered educational sense
of the Bible not only in the prophets or in the Psalter, but also in
the texts of historical character 9.
The Bible was and is interpreted also as the collection of texts
possessing educational character. Andrè Lemaire goes further
and he submits a thesis that certain biblical texts and even whole
collections of texts came into existence as an answer to didactic
needs 10.
7

„Essential feature of Greek paideia, …was the fact, that it was considering not only a developing process of subject – the man, but it was also taking
into consideration a subject of teaching which influence it. If we acknowledge
education for a process of instruction or formation, the subject of teaching is
of importance of form, by which the subject is formed. Homer was a shaping
form of earlier Greek paideia, as the time went this function was carried for all
Greek poetry. In the end the word paideia started meaning Greek literature as
the whole”. W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, Bydgoszcz 2002,
p. 101-102.
8
Ibid.
9
Cf. Gregory of Nyssa, De vita Moysis; In inscriptiones Psalmorum. Gregory
presented Moses as a „perfect model of a saint and a mystic, his life – as a prototype of what Gregory calls philosophical and contemplative life. Moses is
a man who lived his life in a continual union with God, he climbed the highest
top of spiritual Sinai, to see God in a dark cloud”. Ibid., p. 104.
10
See more: A. Lemaire, Les Écoles et la formation de la Bible dans l’ancien Israël,
Fribourg – Goettingen 1981. Cf. R. Jasnos, Dydaktyczny character Księgi Powtórzonego Prawa, Miscellanea Ignatiana – forthcoming.
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In the light of the above considerations we can see that the
Bible perceived as a whole, likewise the books and texts which
are contained in it, possess pedagogical character. Such an understanding of the Bible enables each God’s activity presented in
the biblical evidences to be considered in the educational context
as God’s pedagogy. Pedagogy is discussed with reference to various biblical traditions. Prophetic books – for example – educate
to the belief and loyalty towards the One God, showing the way
of conversion, and the pedagogy of the wisdom traditions (included in the books of didactic character 11) leads to the attitude of
the fear of God. Basing on similar understanding of God’s activity, many authors qualify these issues as pedagogy in their articles, elaborations, or in theological commentaries 12.

Pedagogy of the dynamics of Revelation
The pedagogical character of biblical texts can be considered
in more specific meaning. Particular texts, books and groups
of books are referred to the entire plan of God and they are included in a particular stage of its realization. We can see here
the Christian idea of development, the dynamics of Revelation,
the history of salvation and also connected with them the widely
understood process of man’s education.
It is the pedagogy read in the perspective of the whole of
Revelation, i.e. the whole of the Bible – The Old and the New
Testament. It happens within the specific attitude described as
the canonical approach. It „begins from within an explicit framework of faith: the Bible as a whole. (...) It seeks to situate each
text within the single plan of God. (...) The church reads the Old
11

Cf. E.g. the Book of Proverbs, Wisdom, Tobit, Ecclesiastes, Sirach.
A. Jankowski writes about ”Jesus’ pedagogy in teaching by means of parables”; cf. Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 1992, p. 17. A. Malina analyzes pedagogy of God’s voice taking evangelical texts for a base of his
elaboration, in which [evangelical texts] a specific form of Revelation is „the
voice from heaven” The voice from heaven is an expression of God’s presence
and God’s pedagogy. Cf. A Malina, Pedagogia i tajemnica głosu Boga (Mk 1, 11;
9, 7), Verbum Vitae 2005/7, p. 93-118.
12
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Testament in the light of the paschal mystery – the death and
resurrection of Jesus Christ – who brings a radical newness and,
with sovereign authority, gives a meaning to the Scriptures that
is decisive and definitive” 13. The perspective of the interpretation is an external, holistic view of the Bible in the context of
Christian faith and tradition.
According to this pedagogical model, or the so-called order
of God’s economy, the Old Testament is the time of preparation
for God’s Revelation in Jesus Christ who will renew the kingdom
of Israel and who will bring universal salvation. Christ is also
the fullness of Revelation, and according to Paul’s teaching from
the Letter to the Galatians (3, 24f; 4, 1-7) the Old Testament law
of Moses was only an educator (Greek – paidagōgos) who was to
lead to Jesus Christ. So his educational role, in a certain way, is
finished when Christ comes. Thus, the Revelation fulfils in Jesus
Christ and the most important stage of God’s pedagogy realizes
in Him.

The Old Testament pedagogy of God
in theological aspect
God’s pedagogy can be analyzed basing on particular books
or in the Bible understood as a dynamic whole. However, the
testimonies which show God in educational situations possess
special character. In the Old Testament God is shown in various ways and contexts, also as a n e d u c a t o r. The Bible contains texts presenting the influence of God on human being, from
which one can read God’s intentions to transform human conduct and thinking. The educational process, whose initiator is
God himself, was grasped in these texts. It is an interesting how
biblical authors showed God in educational situations.

13

The Pontifical Biblical Commission, The Interpretation of the Bible in the
Church, (Origins, January 6, 1994) C.1.
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God who corrects and trains
Referring to the Old Testament concepts of education in the
family, the Israelites perceived God’s activity according to the
model and image of the father, who trains and corrects the beloved son. The father who, by bringing tragedy to an individual
man and the whole nation, wants „to make them better”. Since
Israel had „a hard neck” (this phrase expressed obstinacy and
rebellion), as the prophets used to say, God trained his „son”.
The prophets adopted such an interpretation of God’s education
of Israel when they preached the word of God: „I used to say
‘you will fear me now, you will learn the lesson’” (Zeph 3, 7) and,
indicating the meaning of experienced failures and tragedies: „In
vain I have struck down your sons, you did not accept correction” (Jer 2, 30). The sapiential authors appreciated such commitment of God asserting: „Happy indeed the man whom God
corrects! Then do not refuse this lesson from Shaddai” (Jb 5, 17).
In the Jewish piety in the second and first century before Christ
the concept of „education through suffering” developed on the
basis of the tradition of educating through strict reprimands. The
book of Tobias refers to this: „Blessed are those who grieved over
all your afflictions; for they will rejoice for you upon seeing all
your glory, and they will be made glad for ever” 14 (Tb 13, 13). The
echo of such a concept can be found not only in the Old Testament,
but also in Jesus’ teaching, e.g. in the parable of the rich man and
Lazarus (Lk 16, 19ff) or in the benedictions (Lk 6, 20-26) 15.

God who acts and educates through history
The aim of such an activity in the nation’s history and life was
His revealing as the One God and the revealing of the choice
He made in favour of Israel. However, Israel, being the object
14

Revised Standard Version
G. Bertram, παιδεύω, παιδεία, παιδευτής, ảπαίδευτος, παιδαγωγός, as
above. (Discipline through Suffering in Later Jewish Theology). Such a conception links to an attempt of understanding of the sense of suffering.
15
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of this educational influence, should recognize Him and believe
Him. God’s meaningful activities in the nation’s history, miracles performed in Egypt or a trial in the desert, all these were
a specific lesson taught by the Divine Educator through experience and commitment (cf. the rules of demonstrative character,
conscious and active participation, connection between theory
and practice – or rather „and life”): „He humbled you, he made
you feel hunger, he fed you with manna, which neither you nor
your fathers had known, to make you understand that man does
not live on bread alone (...) The clothes on your back did not wear
out and your feet were not swollen, all those forty years. Learn
from this that Yahweh your God was training you as a man trains
his child” (Dt 8, 3-5).
The sapiential authors perceived regularities in lessons taught
by the divine Educator. Reading the history of exodus from the
Egyptian slavery anew (shown in the Book of Exodus), the author
of the Book of Wisdom recognizes the rules of God’s influence in
the history of the chosen nation. One of them can be formulated
like this w h e r e w i t h a m a n s i n s , b y t h e s a m e a l s o
s h a l l h e b e p u n i s h e d. The author of the Book explains
this more widely: „As their foolish and wicked notions led them
astray into worshipping mindless reptiles and contemptible
beasts, you sent hordes of mindless creatures to punish them and
teach them that the instruments of sin are instruments of punishment” (Wis 11, 15-16) 16. Such God’s activity is to make the pupil
even more aware of his mistake, fault and also their consequences. The second rule is: t h e s a m e t h i n g c a n b e a t o o l o f
r e w a r d a n d p u n i s h m e n t. „Thus, what served to punish
their enemies became a benefit for them in their distress (…) But
the multitude of the wise is the welfare of the world: and a wise

16

According to the interpretation by the author of the Book of Wisdom who
reflects upon events from the history of Israel, a punishment for drowning boys
of Israel was changing the waters of the Nilus into blood (Wis 11, 6-14); plagues
caused by animals and the forces of nature were a punishment for an idolatrous cult of animals and the forces of nature (16, 16-23; 13, 1-9). B. Poniży, Motyw
Wyjścia w Biblii. Od historii do teologii, Poznań 2001, p. 125.
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king is the upholding of the people” (Wis 11, 5; 16, 24) 17. This rule
shows the omnipotence of God who can turn evil into good.

God’s didactics in Deuteronomy
Deuteronomy is particular evidence of how the role of God
was understood in the education of the nation. It has an eminently rhetorical character which indicates its didactic function 18. It came to existence under a strong influence of wisdom
traditions 19, and laws included in it have a character of wisdom
instructions 20. We can talk about the didactics of this book showing the contents of education, methods and principles of education, as well as their forms and aims 21. According to numerous
testimonies, the book was connected with the education-teaching
process in Israel, and it was read and commented as The Book of
Law 22 since the Babylonian slavery 23. The experiences of human
life, suffering and failures are interpreted in it as a sign of divine
education or correction.

17
So, e.g. the sea brings extermination to Egyptians, but it rescues Israelites (Wis 19, 1-5); the plague of frogs reaches Egyptians, while Israelites feed
on a swarm of quails which fell down on the desert (Wis 11, 15–16, 4). Ibid.,
p. 123-125.
18
Cf. T.A. Lenchak, „Choose Life!” A Rhetorical-Critical Investigation of Deuteronomy 28, 69 – 30, 20, Roma 1993, p. 37.
19
See M. Weinfeld, Deuteronomy and Deuteronomic School, Oxford 1972.
20
Cf. R. Jasnos, Teologia Prawa w Deuteronomium, Kraków 2001, p. 122-128.
21
See R. Jasnos, Dydaktyczny charakter Księgi Powtórzonego Prawa, as above.
22
See T. Brzegowy, Księgi historyczne Starego Testamentu, Tarnów 1998,
p. 232.
23
„The Second Book of Chronicles, representing the after-exile theology,
places a wide-scale programme of teaching the people on the basis of the Book
of the Law already in the times of the before-exile king Jehoshaphat. The programme was to be led by higher royal officials, and chosen Levites and priests
were to take part in it. The programme included all towns of Judah (cf. 2Ch 17,
7-9). The Books of Ezra and Nehemiah testify to the fact that after the return
from Babylonian slavery (5th century BC) a general practice of teaching people
from the Book of the Law takes place”. Cf. R. Jasnos, Dydaktyczny charakter Księgi Powtórzonego Prawa, as above.

42

Renata Jasnos

However, the direct teacher in this book is Moses, not God.
He does not teach on his own initiative, though, but he is God’s
assistant and a mediator. In his speeches he frequently refers to
the order and teaching mandate which he received from God (cf.
Dt 4, 14; cf. 4, 5; 5, 22-32; 5, 31; 6, 1). Although Moses teaches the
divine law with commitment, it is still God who is the Educator, which is explicitly discussed in the above-mentioned text:
„Learn from this that Yahweh your God was training (jāsar) you
as a man trains (jāsar) his child” (Dt 8, 5). Deuteronomy is both
a testimony to the educational process with God in the leading
role, and also a help, a didactic means in that process.

Model of God’s pedagogy in the book of Jonah
The book of Jonah is an interesting example of the developed
model of God’s pedagogy. It formally belongs to the collection
of prophetic books, but the main problem of this book is not Jonah’s mission in Niniveh, but his attitude. The narrator focuses
his attention on it and the aim of God’s activities is a change in
the prophet’s attitude. The art of behaviour, i.e. the pedagogy
applied to Jonah consisted in opening the prophet to God’s activity – it was done through a confrontation of Jonah with his
own weakness and even death. God’s activity takes place in two
stages. The first one consists in halting Jonah escaping from his
Educator, and in the inner movement, making Jonah change his
revolting attitude into a dialogue with his Teacher. God brings
the revolting prophet to the situation of death (entrails of a big
fish or a sea monster symbolize Sheol – the land of the dead). The
experience of the death – a psychologist would say: an extreme
situation, a traumatic experience – brings about a change of attitude. In the article of death Jonah admits that „it is worth talking
to God”.
Rescued by God, Jonah goes to Nineveh, but internally he does
not accept his mission. The Divine Educator is not satisfied with
this external obedience. Here, the next stage of divine influence
on Jonah takes place: God arranges a situation, in which Jonah
is gaining some experience. It provides a basis for reflection and
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enables Jonah, who until now has been stubborn and confident
(„I have every right to be angry” Jon 4, 9), to adopt an inner attitude of openness. The aim of divine activity is to change an
inner disposition of Jonah and his consciousness. Didactic aids
and resources can vary – the Creator uses nature, a gale, a storm,
a fish, a bush and a worm. The prophet, who did not want mercy
for his national enemies, now has to look at them from the perspective of the Creator, whose sorrow over the perishing creation
is to be compared by Jonah to the grief he has just experienced
himself over the loss of a bush which was giving shade to him:
„Yahweh replied, «You are only upset about a castor-oil plant
which cost you no labour, which you did not make grow, which
sprouted in the night and has perished in the night. And am I not
to feel sorry for Nineveh, the great city, in which there are more
than a hundred and twenty thousand people»…” (Jon 4, 10-11.)
This verification of Jonah’s previous judgment and convictions
broadens his narrow and nationalist horizons.
Let us sum up our discussion about the Old Testament vision
of God’s pedagogy. In biblical books God is presented as an active Educator in history. Such an image of divine influence in the
nation’s history and people’s lives arises from the reflection upon
past historical events, their sense and meaning. The Israelites, by
analogy, transferred their ideas of education onto God’s activity. They „noticed” that God is for them like a demanding father
who rebukes his son because he cares for his son’s education.
Therefore, we cannot treat such a perception of God’s pedagogy
in an uncritical way.
It is necessary to point that the interpretative categories, in
which a man perceived God’s activity in various biblical books,
underwent changes, and the way of understanding of this pedagogy was subject to criticism within the Revelation itself. For
example, the Book of Job is the book of protest against seeing
only God’s rebuking hand in each tragedy and thus against the
perception of events according to the pedagogy of reward and
punishment.
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Pedagogy in the christological aspect
If some books in the Old Testament show God in educational
situations, in the New Testament Jesus Christ is almost always
shown in educational context. We know Jesus’ activity from the
Gospel. He teaches in various situations and places: in synagogues and the temple, on a desert, by the lake, on a plain, and
on a hill, in Peter’s house, in Maria and Martha’s house, in a Pharisee’s house etc. The Apostles, disciples and a group of women,
the Pharisees and the men of the Torah, crowds and individuals
follow Him and listen to His teaching. They addressed Him
„Teacher”, „Master”, Rabbi, Rabbuni, which was accepted by Jesus
(„You cal me Master and Lord, and rightly; so I am” Jn 13, 13).
If the gospels show a teaching Jesus, it will be justifiable to
talk about His pedagogy. Principles, methods and forms of instruction and education, formulated as the standards of didactic
proceedings today, can be recognized in Evangelists’ testimonies
about Jesus’ teaching.
On the one hand in the New Testament we can notice a continuation of the Old Testament idea of God’s pedagogy 24, but on
the other hand we can see a significant novelty of „God’s pedagogy”. It is expressed in the presence of the One whose identity
is defined in the names Lord, Son of God, Jesus Christ. But the
fact of the presence of Jesus, the Incarnate Word of God, among
people does not facilitate our task of defining the phenomenon
and essence of His pedagogy. If in The Old Testament we dealt
with the ideas of the activity and influence of the invisible God,
of purposefulness and meaning of this activity, i.e. of God’s pedagogy, then in the New Testament it is necessary to talk about the
pedagogy of the Son of God, whose deeds and signs were seen,
whose teachings were heard, but the meaning of which was not
easy to understand or interpret.

24
Just as in the wisdom thought of the Old Testament, also in some scriptures of the New Testament God rebukes and teaches. Cf. Ap 3, 19; 1 Cor 11, 32;
Ti 2, 11-12. According to the author of The Epistle to the Hebrews Jesus is also
subject to this teaching (cf. Heb 5, 8).

God’s Pedagogy in the Revelation

45

It is necessary to keep in mind a specificity of biblical text,
which has a character of religious testimony, concentrated on
kerygmatic aims. It is necessary to realize the existence of traditions, which express various ways of understanding and interpreting of a person as well as the deeds of Jesus Christ. They
were written down in a form of gospels and other scriptures of
the New Testament even several dozens of years after the events
which they describe.

Evangelical image of Jesus – Teacher and Master
The image of Jesus as the Teacher and Master as well as the
model of His pedagogy, shown in Evangelical testimonies, are
complex and multilayer. In them one can notice motives and
patterns, taken from the tradition of the Old Testament. For instance, it will be a clear typology by Matthew, who shows Jesus
after the example of Moses teaching the Law (cf. the Sermon on
the Mount Mt 5-7 and the Gospel of Infancy Mt 1-2). But even
using this typology the Evangelist implies that Jesus is greater
than Moses.
Apart from the Old Testament parallels and typology, in presenting Jesus we can notice patterns taken from Judaism. Jesus
was compared to Jewish teachers called Rabbi 25, whose essential
task was teaching of the law 26. Evangelists’ accounts grasp similarities to Jewish and sometimes Greek institution of a wandering teacher 27. John evangelist’s report on the choice of becoming
25
Rabbi – „My Great”, honorable title which was conferred on teachers of
the law.
26
Clear references to Jesus’ activity as a teacher of the law appear in evangelical dialogues. Cf. Jn 8, 4-5: „They said to Jesus, ‘Master, this woman was
caught in the very act of committing adultery, and has ordered us in the Law
to condemn women like this to death by stoning. What have you to say?” or
Mk 2, 18: „Why is it that John’s disciples and the disciples of the Pharisees fast,
but your disciples do not?”
27
Some Greek philosophers were to discourage and test potential students
giving them difficult tasks. Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, ed. C.S. Keener, Warszawa 2000, p. 26. Cf. Mt 8, 21-22: „Another man,
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a teacher by disciples can testify to the similarity to the institution
of the Jewish teacher, and is different from the one known from
the synoptic evangelists’ reports on the calling of disciples 28. Numerous Jesus’ discussions with Pharisees and the scribes skilled
in the Law shown by evangelists according to a genre of „rabbinical disputes” are another element forming an image of Jesus
referring to the image of the teacher of the law 29.
If the books of the New Testament contain interpretations of
Jesus’ words and deeds, evidence about them and an interpretation of their sense, meaning – then we can talk about a m o d e l
o f J e s u s’ p e d a g o g y a c c o r d i n g t o e v a n g e l i s t s’ t es t i m o n i e s or other authors of the New Testament. We can define some features of the image of Jesus-Teacher and His pedagogy shown by individual evangelists 30.
X. Léon-Dufour points at the three stages in Jesus’ pedagogy
in a retrospective formulation by the Evangelists. Firstly, Jesus
constantly corrects the faith of the chosen disciples, and graduone of his disciples, said to him, ‘Sir, let me go and burry my father first’. But
Jesus replied, ‘Follow me, and leave the dead to bury their dead”.
28
„Jesus turned round, saw them following and said, ‘What do you want?
They answered, ‘Rabb’, – means Teacher – ‘where do you live?’ ‘Come and see’
he replied; so they went and saw where he lived, and stayed with him the rest
of that day” (Jn 1, 38-39).
29
Jesus’ discussions with Pharisees and the scribes skilled in the Law according to the schema of rabbinical disputes consist of four parts: 1. a question by
the opponents, 2. Jesus’ counterquestion, 3. the opponents’ problems with the
answer (showing they are wrong or their bad intentions), 4. Jesus’ final answer
closing the discussion.
30
For example, The Gospel of Matthew contains few accounts about Jesus’
deeds, but it possesses all blocks of teachings. Matthew shows Jesus just as the
Teacher. In the Gospel of John, Jesus is shown as delivering theological speeches (e.g. the Eucharistic discourse 6, 22ff, the rivers of living water 7, 37ff,
the light against the darkness 8, 12ff, the good shepherd 10, 1ff). More or less
developed dialogues-catechesis conducted with individual people are also characteristic – with Samaritan woman at a well, with Nicodemus at night, with
Pilate during the lawsuit, with incredulous Thomas after Resurrection. (We associate these dialogues with individual teaching and personalistic pedagogy).
These conversations are absent in other evangelists’ accounts, and they have
a character of catechesis, as they belong to an interpretative layer, deepening
the understanding of events in which Jesus plays the leading role. Cf. J. Gnilka,
Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, p. 292.
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ally leads them to discover and realize that He is the Messiah.
Then, already acknowledged as the Messiah, he starts teaching about the cross and from that time he becomes even more
demanding. After the defeat and loss of the disciples while the
mystery of the Cross was being realized (Peter’s denial, the dispersion of the disciples, the lack of understanding and fear), Jesus decided to verify and renew the disciples’ comprehension
and belief (cf. Lk 24 the road to Emmaus). „Whatever he does is
a great work of education, which leads to fixing forever of the
instruction given” 31.
Christologies elaborated by biblical theologians – as holistic
formulations-interpretations 32 of the theology of Jesus Christ’s
Person and works – show another approach to Jesus’ pedagogy.
Many of these christologies include contents, which can be called
Christ’s pedagogy, because they show His attitude to people,
aims and contents of His widely understood teaching 33.

Fundamental features of Jesus’ pedagogy
Apart from analyzing of Jesus’ pedagogy by individual biblical authors, one can define f u n d a m e n t a l f e a t u r e s of Jesus’ pedagogy distinguished on the basis of gospels, and basing
on unusual or repeated contents 34. Such clear features of Jesus’

31

X. Léon-Dufour, Wychowanie, as above, p. 1085-1089. Such a formulation
of Jesus’ pedagogy of teaching at three stages renders the kerygmatic schema
of the gospel, which leads the reader this way of three stages of understanding
and belief.
32
Christologies developed by theologians differ in the arrangement of theological accents on the understanding of the mystery of Jesus’ Person and the
meaning of His cross.
33
Cf. E.g. B. Sesboüé, Pédagogie du Christ. Eléments de christologie fondamentale, Paris 1994.
34
Biblicists indicate the so-called ipsissima verba Jesu, that is authentic words
of Jesus. They distinguish themselves by some features, e.g. an exceptional character, or frequent use. See R. Bartnicki, Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja. Warszawa 1996, p. 189-232. Referring to the notion of ipsissima verba Jesu
we can try to define ipsissima pedagogia Jesu.
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activity appear in the gospels, and it is difficult to attribute them
only to the explanatory interpretation of evangelists.
The basis of Jesus’ art of education is His direct relationship
and good given out in this relationship. This builds a bond, and
a personal relationship 35 and a dialogue leaning on openness, acceptance and receiving everyone creates a basis for the development and the transformation of the man. Here we find contemporary ideals of pedagogy referring to personalistic philosophy
and philosophy of dialogue 36. Such an attitude arouses amazement especially when Jesus shows it towards those people who
have no right to expect it according to human justice and hierarchy (Magdalene – who He did not allow to condemn; the disciples – whose legs He washed). Facing the fact that this Educator is
someone great – Prophet, Teacher, the Lord – Jesus’ deeds arouse
admiration, force to giving an answer, a reaction. Jesus’ kindness,
signs and healings bring about an answer of respect and devotion. Healed people did not follow Jesus accidentally (blind Bartimaeus, Maria from whom Jesus threw out seven evil spirits).
Authority and power are next determinants of Jesus’ pedagogy.
His authority leans on wisdom, shrewdness and also arises from
power and ability to work miracles. Jesus teaches with power
not as Pharisees and the scribes teach. Interpreting Scriptures he
draws on sources (cf. Mt 19, 4-8; Mk 7, 8-13). He speaks in earnest, with wisdom, regardless of individuals, and he does what
he proclaims. His words and signs cause astonishment, interest
in witnesses and expectation for explanation.
The originality and unconventionalism of Jesus’ behaviour link
to powerful teaching. He discusses the matters of faith even with
women, he heals on Sabbath, he criticizes the Pharisees who are
considered righteous showing a poor widow as a model (cf. Mk
12, 43) or converted sinners (cf. Mt 21, 31-32; Lk 7, 28ff; 15, 1-2;
18, 10ff). This behaviour of Jesus is connected with specific ten35
Numerous Jesus’ reactions and behaviours testify to this (e.g. he looked
at the rich young man with love, he cried over Lazarus; he had compassion for
a woman whose son died – cf. Mk 10, 21; Jn 11, 35-38, Lk 7, 13).
36
We can try to define Jesus’ pedagogy comparing to the best contemporary
ideas about pedagogy and education „inter-personal”. E.g. the pedagogy of
dialogue; humanistic pedagogy; personalistic pedagogy.
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sion. On the one hand, it is created by condemning and criticizing of „the righteous” (in their own opinion), on the other hand
by openness to sinners, poor in various ways. This attitude of
Jesus caused enmity of „the righteous” and admiration, and also
conversion of sinners and ordinary people. This tension between
critical attitude of recognized authorities (cf. Mk 23), and restoration of dignity in those who were scorned because of their lack
of knowledge 37, or because of going astray in their lives, resulted
in attributing to Jesus such epithets as a rebel and a scandalist 38,
but on the other hand this attracted crowds to Him.
The tension characteristic of Jesus’ pedagogy is visible also
when we confront a posture of forgiveness, understanding for
weakness on the one hand – and considerable demands on believers on the other hand. We can see similar tension when we
take into consideration Jesus’ authority, His might and power on
the one hand, and a posture of service and directness (he eats
with tax collectors and sinners) on the other hand. Those tensions were of importance in Jesus’ pedagogy, because they puzzled, caused movement, and appealed to take a standing.
Close relation, authority, one’s own commitment cause that
Jesus can demand and expect a reply. Jesus’ demands are also an
essential feature of His pedagogy, they are very high, they refer
to sacrificing one’s own life 39, difficult mercy 40, understanding
and an acceptance of difficult mysteries: the kingdom of God,
death and resurrection.
Jesus’ pedagogy presented above leans on His commitment
and responsibility, generosity and determination. The mission, full
of troubles, sharp critique and persecution, is the evidence of
generosity. Before forthcoming torture Jesus reveals huge determination, he hurries to Jerusalem announcing his death and
37
The scribes skilled in the Law despised ordinary people, who did not study and did not know Jewish law (cf. Jn 7, 49).
38
He was reproached for opposing Caesar (cf. Lk 23, 2), changing customs
and traditions of the fathers (cf. Mk 7, 5; Acts 6, 14), associating with the underclass. He was called a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and
sinners (cf. Mt 11, 19) and also possessed by a demon (cf. Jn 8, 48-49).
39
Cf. Mk 8, 34; Mk 10, 21; Mt 8, 22.
40
Cf. Jn 8, 3-11; Lk 10, 29-37; 15; Mt 6, 12-15; 18, 23-35; etc.
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resurrection, and Peter, who tries to restrain him, is pushed away
and called Satan. Commitment and responsibility, which link to
his determination and generosity, lead Jesus as far as to the identification with the people he educates (cf. Mt 25, 31-45) and they
are fully expressed in accepting of human fate, suffering, cross
and death. „The real novelty of the New Testament – according to Benedictus XVI, and we can add the real novelty in the
God’s pedagogy – lies not so much in new ideas as in the figure
of Christ himself ... His death on the Cross ... in which he gives
himself in order to raise man up” (The Encyclical Letter Deus
caritas est, 12).

* * *
Looking from the perspective of the whole Bible – from the
perspective of God’s pedagogy which realizes a long process of
education from the Old Testament to the New Testament – it is
necessary to notice that in the New Testament we deal with the
culmination of this process and the novelty of educational situation.
This ensues from two factors: on the one hand it is certain maturity of „pupil” which is an effect of arduous education of God’s
people by the Law and Prophets, on the other hand „Educator”
lowers himself to the level of the „pupil”. A mature and free human being faces his God-Educator who approaches him and He
becomes a man for him.
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FUNDAMENT IGNACJAŃSKIEJ PEDAGOGIKI

Wizja edukacji, jaką miał Ignacy Loyola, to wizja formacji
chrześcijańskich liderów. Jezuickie kolegia miały służyć i służyły
przygotowaniu takich ludzi, którzy świadomi swojej chrześcijańskiej roli w społeczeństwie, potrafili prowadzić za sobą innych,
potrafili fascynować tym, co robili i nie cofali się przed trudnościami. Istniejące do dzisiaj jezuickie szkoły na całym świecie
stawiają sobie za cel wychowanie właśnie takich ludzi, budując
na fundamencie, z którego wyrosła współczesna wizja jezuickiej
pedagogiki, ignacjański model pedagogii i tradycja tysięcy dobrych szkół na świecie. Przyjrzyjmy się w telegraficznym skrócie
wizji, która towarzyszyła jezuitom zaangażowanym przez ponad 400 lat w apostolat edukacyjny.

Przemiany społeczne okresu renesansu
W XVI wieku w kontekście wielkich zmian na arenie międzynarodowej i odkryć naukowych pojawiają się nowe perspektywy realizacji ludzkich pragnień. Wśród nowych osiągnięć cywilizacji wartości ludzkie natrafiają jednak na kontrastujące z nimi
tendencje liberalne. Również na płaszczyźnie religijnej: obok odnowionego spojrzenia na wartości chrześcijańskie wybucha pro-
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test Marcina Lutra i powraca fanatyzm inkwizycji. Świat zaczyna coraz bardziej przeciwstawiać temu, co Boże to, co ludzkie.
W tym czasie pojawia się Towarzystwo Jezusowe. Jego celem
staje się stworzenie prężnej organizacji potrafiącej odpowiedzieć
na rodzące się w społeczeństwie i na łonie Kościoła dylematy. Jezuici, wykształceni w Paryżu, proponują solidną humanistyczną i religijną formację oraz nowy typ zakonu zaangażowanego
w działalność misyjną w „świecie”. Początkowo znani jako kaznodzieje, dość szybko rozszerzają swoją działalność, powołując
kolegia otwarte zarówno dla kleru diecezjalnego, jak i dla osób
świeckich. W tych kolegiach starają się wypracować nowy model
kultury, scalający w sobie aspekt humanistyczny i chrześcijański,
oraz stawiają sobie za cel wychowanie młodego człowieka świadomego swojej katolickiej tożsamości, szanującego przekonania
innych, ale jednocześnie posiadającego krytyczne spojrzenie na
rzeczywistość i potrafiącego bronić swoich poglądów.

Ratio Studiorum i edukacja zakorzeniona
w Ćwiczeniach Duchowych
W tej atmosferze powstaje Ratio Studiorum – dokument zawierający wskazówki pedagogiczne ukierunkowane na sprostanie potrzebom wychowawczym, które pojawiły się w XVIwiecznym społeczeństwie. Dokument ten przeznaczony był dla
Kolegium Rzymskiego powstałego w 1551 roku. Przez prawie
trzydzieści lat dokument ulegał przekształceniom i był stosowany również w innych kolegiach jezuickich. W 1599 roku został
ostatecznie zatwierdzony jako obowiązujący we wszystkich kolegiach Towarzystwa Jezusowego. Wiek później trzeba było go
modyfikować i dostosowywać do nowych warunków i wymagań. Jego ostatnia wersja pochodzi z 1832 roku.
Duch jezuickiej edukacji osadzony był na fundamencie i dynamice Ćwiczeń Duchowych. Tak jak w ignacjańskiej modlitwie,
w procesie nauczania akcentowano osobiste doświadczenie oraz
refleksję nad poznawanymi treściami. To wszystko miało prowadzić młodego człowieka do dokonania wyboru drogi życio-
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wej i miało kształtować w nim chrześcijański system wartości.
Uczeń miał lepiej poznać siebie oraz otaczający go świat, a także
odnaleźć w nim swoje miejsce. Ta dynamika została szczególnie
zaakcentowana w dokumencie z 1993 roku: Pedagogia ignacjańska. Podejście praktyczne. Wzorując się na modlitwie ignacjańskiej
wyodrębniono trzy kluczowe elementy ignacjańskiego modelu
pedagogii:
1. doświadczenie poznania odpowiadające w modlitwie osobistemu doświadczeniu spotkania z Bogiem,
2. refleksja nad nowym doświadczeniem odpowiadająca w modlitwie rozeznawaniu, dokąd Duch Boży nas prowadzi oraz
3. działanie odpowiadające w modlitwie pytaniu: „Co powinienem zrobić dla Chrystusa?”
Wielką wagę przywiązywali jezuici do metod nauczania i do
świadectwa życia nauczycieli. Świadomi byli, że Ewangelia, aby
dotarła do człowieka, musi wcielić się w konkretny kontekst kulturowy, społeczny i polityczny, musi wcielić się w konkretnego
człowieka. Nowość jezuickiej szkoły tkwiła w syntezie antropologii i teologii, w zintegrowaniu wymiaru humanistycznego
z wymiarem chrześcijańskim. Wychowawcy jezuiccy interesowali się całym człowiekiem, jego wszystkimi wymiarami, zarówno tymi fizycznymi i intelektualnymi, jak i psychologicznymi i duchowymi.
Dający Ćwiczenia Duchowe towarzyszy osobie odprawiającej
rekolekcje i nie narzuca jej swoich poglądów, podobnie nauczyciel, bardziej zadaje uczniowi pytania i wspiera go w rozwoju,
niż daje gotowe odpowiedzi. W wielu momentach ignacjański
nauczyciel powinien zachowywać się podobnie do dającego
Ćwiczenia, szczególnie wówczas, gdy uczeń chętnie angażuje
się w poruszane na lekcji zagadnienie. W uwagach wstępnych
do Ćwiczeń Duchowych czytamy: „Dający Ćwiczenia niech się
nie zwraca i nie skłania ani ku jednej, ani ku drugiej stronie, lecz
stojąc w środku, niczym języczek u wagi, niech dozwoli Stwórcy działać bezpośrednio ze swoim stworzeniem, a stworzeniu ze
swoim Stwórcą i Panem” (ĆD, uwaga 15).
W Ratio Studiorum kładziono oczywiście duży nacisk na
wszechstronną formację intelektualną ucznia, na jego wiedzę
i umiejętności, jednakże podstawowym narzędziem wychowa-
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nia w obrębie wszystkich tych przedmiotów była cura personalis każdego ucznia, indywidualne prowadzenie wychowanka
i troska o jego osobisty, zintegrowany rozwój. Plan dydaktyczny
kładł duży nacisk na kształtowanie relacji między nauczycielem
a uczniem oraz na integrację grup rówieśniczych.
Warto zwrócić uwagę na niektóre analogie między ignacjańską wizją świata i ignacjańską modlitwą a jezuickim wychowaniem. Najbardziej interesujące wśród nich to prelectio (przygotowanie do lekcji), ignacjańskie magis (znakomitość), sentir i gustar
(odczuwać i smakować), oraz repetitio (powtórka).
Ratio, prelectio jest przygotowaniem do zajęć mającym za zadanie wzbudzenie w uczniu zainteresowanie tematem, nakreślenie głównych punktów rozpoczynającej się lekcji, jej celów
i znaczenia dla ucznia. Ma pozytywnie nastawić ucznia do nauki, podobnie jak sugerują to Ćwiczenia Duchowe w stosunku
do odprawiającego rekolekcje (adnotacja 5). Natomiast ignacjańskie magis oraz zasada non multa, sed multum (nie dużo, ale
gruntownie) zachęcają zarówno odprawiającego Ćwiczenia, jak
i uczącego się ucznia, aby nie usiłowali zgłębić wszystkich tematów naraz, lecz skoncentrowali się na tym, co obecnie poznają.
Aby rozsmakowali się w nowym doświadczeniu i zaangażowali
w nie zarówno rozum, jak i zmysły i uczucia. Ignacjańskie magis mobilizowało jezuickich formatorów i nauczycieli uczących
w kolegiach do sięgania po najlepsze dostępne środki oraz pomagania swoim uczniom wydobyć z nich cały ich potencjał tak,
aby nie było wśród jezuitów i absolwentów jezuickich szkół ludzi przeciętnych.
Dużo miejsca poświęca Ratio Studiorum metodzie powtórki
(repetitio), również obecnej w modlitwie proponowanej przez
Ignacego Loyolę. W Ćwiczeniach Duchowych powtórka rozumiana jest jako ponowne przyjrzenie się rozważanej prawdzie w celu pogłębienia własnej identyfikacji z nią. W nauczaniu, repetitio znajdujemy powtórny przegląd materiału, którego uczył się
uczeń w szkole lub w domu, pomagający mu nie tylko doskonalić się w biegłości, ale przede wszystkim dający mu możliwość
uzyskania szerszej perspektywy, odkrycia nowych relacji między poszczególnymi elementami a całością, postawienia sobie
nowych istotnych pytań.
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Jezuici zdobyli sobie wiele sympatii, otwierając się na świat
i niosąc poza kolegium wartości, jakich nauczali. Organizowali w tym celu przedstawienia teatralne, dysputy publiczne oraz
uroczyste ceremonie. W Ratio Studiorum odnajdujemy wiele
wskazówek mobilizujących nauczycieli i uczniów, w jakiejkolwiek epoce by żyli, do dialogu z drugim człowiekiem oraz jego
kulturą; do rozeznawania „znaków czasu” i do poszukiwania
nowych dróg realizowania we własnym życiu osobistej misji.
Człowiek jawi się w Ratio jako obraz Boga; jako osoba przez Boga
stworzona, wybrana i ukochana; jako człowiek-współpracownik
w stwarzaniu świata, człowiek-kapłan w syntezie nieba z ziemią,
człowiek-prorok i pielgrzym w perspektywie eschatologicznej.
Jeśli człowiek jest tak wielki i wspaniały, to jego formacja musi
być bardzo wymagająca, angażująca w pełni nauczyciela i ucznia
na wszystkich płaszczyznach wychowawczych: poznawczej i emocjonalnej, indywidualnej i społecznej, fizycznej i duchowej.

Wpływy Modus Parisiensis
Zakładając pierwsze kolegia, jezuici inspirowali się nie tylko
Ćwiczeniami Duchowymi i nie byli tak nowatorscy, jak mogłoby
się wydawać. Ignacy Loyola oraz jego pierwsi towarzysze, studiując w Paryżu, zetknęli się z zupełnie nowym, jak na tamte
czasy, modelem nauczania. To, czego doświadczyli jako studenci
na paryskim uniwersytecie, nie mniej wpłynęło na redakcję Ratio
Studiorum i kształt jezuickich kolegiów niż doświadczenie modlitwy i apostolskiego zaangażowania.
Model paryski przewidywał podział studentów na klasy pod
względem ich poziomu wiedzy, a nie jak w innych kolegiach ze
względu na wiek. Już na początku w jezuickich szkołach również przyjęto podobną zasadę. Egzamin wstępny określał na jaki
rok (do jakiej klasy) kandydat zostanie przyjęty. Jezuici przejęli ze szkoły paryskiej także surową dyscyplinę oraz obowiązek
mówienia po łacinie również poza zajęciami. Każdy miał obowiązek stosowania wobec nieposłusznych tzw. „braterskiego
upomnienia” lub zgłaszania odstępstw od norm przełożonym.
Z Paryża przejęto także system kar i nagród.
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Ważną rolę w paryskiej edukacji pełniło emulatio rozumiane
jako współzawodnictwo między studentami. W szkołach prowadzonych przez jezuitów rywalizowano między innymi w akademickich prezentacjach i dysputach. Emulatio miało motywować
uczniów do nauki i uczyć ich zarówno odnoszenia sukcesów,
jak i przyjmowania porażek. Uczyło też solidarności tych, którzy
pracowali w zespołach. Czas poświęcany dysputom czy debatom, podobnie jak na uczelniach paryskich, był o wiele większy
niż na innych uczelniach.
Spośród metod dydaktycznych zaczerpniętych z modelu paryskiego warto podkreślić prelectio, traktowane w Paryżu jako
metoda par excellance. Natomiast najbardziej cenioną w Paryżu
umiejętnością, której uczono z dumą we wszystkich kolegiach
jezuickich, była elokwencja rozwijana z pomocą retoryki. Nie
wystarczyło umieć po prostu elegancko i komunikatywnie mówić czy pięknie pisać. Trzeba było umieć argumentować, mówić
i pisać z przekonaniem, wyrażać w mowie i piśmie swoją chrześcijańską tożsamość i harmonię wewnętrzną.
Jezuici odnaleźli w Modus Parisiensis najlepszy przykład
aktywnej pedagogiki, która angażuje ucznia nie tylko intelektualnie w proces uczenia się. Wykorzystując jednak to, co było najlepszego w dobie humanizmu, nie zapominali, że edukacja jest
jedynie środkiem do tego, by „pomagać duszom” ku zbawieniu.
Z czasem Modus Parisiensis zaczął ustępować kształtującemu się
modelowi Colleggi Romani – ochrzczonemu oraz wzbogaconemu
doświadczeniem Ćwiczeń Duchowych i ignacjańską wizją świata.

Wizja jezuickiego wychowania
na przełomie trzeciego tysiąclecia
Z początkiem lat 80. XX wieku jezuici podjęli się wypracowania dokumentu prezentującego spójną dla wszystkich jezuickich
szkół współczesną wizję jezuickiego wychowania. Po sześciu latach prac przygotowawczych i konsultacji opublikowano w 1986
roku niewielką książeczkę zatytułowaną: Characteristics of Jesuit
Education (polskie tłumaczenie: Charakterystyczne cechy jezuickie-
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go wychowania, Kraków 1989). Czytamy w niej, że „ktokolwiek
zamierza mówić o jezuickim wychowaniu w dzisiejszych czasach, musi wziąć pod uwagę zmiany, które wpłynęły na to wychowanie od czasów św. Ignacego, zwłaszcza zaś w tym stuleciu”. Opracowany przez grupę kilkunastu jezuitów tekst stał się
punktem wyjścia do dyskusji w szkołach, w zakonnych prowincjach i wreszcie na forum międzynarodowym. W dniach 20-30
kwietnia 1993 roku zorganizowano w Rzymie (Villa Cavaletti)
międzynarodowe seminarium dla osób odpowiedzialnych za jezuickie szkolnictwo. Seminarium miało na celu przygotowanie
ekip, złożonych z jezuitów oraz ich świeckich współpracowników z sześciu kontynentów do wprowadzania opisanej w dokumencie z 1986 roku wizji w codzienne realia szkolnego życia.
Przygotowano plan działania na najbliższe lata oraz kilkudziesięciostronicowy tekst opisujący dynamikę procesu uczenia się
i nauczania analogiczną do dynamiki modlitwy ignacjańskiej.
Według Charakterystycznych cech jezuickiego wychowania, celem
jezuickiego wychowania jest „pełna formacja każdego wychowanka jako istoty osobiście ukochanej przez Boga”. Jezuitom chodzi o to, aby ludzie doznawali zachwytu w poznawaniu świata,
byli wolni i dokonywali świadomych wyborów, aby troszczyli
się o siebie nawzajem, byli otwarci na zmiany i potrafili uczyć
się przez całe życie, aby badali i odkrywali sens ludzkiego życia,
rozwijali wyobraźnię, sferę uczuć i zdolności twórcze, aby posiadali ukształtowaną filozofię życia oraz by potrafili dogadywać
się między sobą. Szkoła jezuicka ma uwrażliwiać na niesprawiedliwe struktury i podkreślać potrzebę przemiany świata, ma
wychowywać do uczciwości i sprawiedliwości, ma uczyć zmysłu krytycznego i zachęcać do ciągłego rozwoju (tak uczniów,
jak i nauczycieli), ma wychowywać do chrześcijańskiej posługi
(wolontariatu) i przede wszystkim ma być wspólnotą, a nie tylko instytucją.
Ignacjański model pedagogii, ostatecznie przyjęty na międzynarodowym seminarium w Villa Cavaletti (1993) i opublikowany pod tytułem Ignatian Pedagogy. A Practical Approach ma
stanowić praktyczną pomoc we wprowadzaniu w życie nowoczesnej wizji wychowania nakreślonej w Charakterystycznych cechach. Skierowany jest on do nauczycieli i stara się odpowiedzieć
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głównie na pytanie „jak” a nie „czego” nauczać, przypominając
jednocześnie, że pedagogia nie może być redukowana jedynie
do metodologii. „Musi ona zawierać jakiś światopogląd i jakąś
wizję idealnej osoby ludzkiej będącej rezultatem edukacji”. Ojciec Restrepo SJ opisuje oczekiwany rezultat edukacji w formie
profilu idealnego absolwenta. Taki absolwent („produkt” jezuickiej edukacji) powinien być zdolny do podejmowania niezależnych i odpowiedzialnych decyzji oraz do przyjęcia na siebie
stałego zobowiązania posługiwania osobom potrzebującym,
jako części swojego życiowego credo. Powinien być osobą kompetentną oraz zdolną do pełnienia odpowiedzialnej roli w społeczeństwie, a także potrafiącą wyrażać miłość w swoich relacjach
międzyosobowych. Wreszcie powinien być osobą otwartą na
przemiany zmierzające do stworzenia społeczeństwa bardziej
sprawiedliwego.
Wiele jezuickich szkół posiada podobny i dużo bardziej rozbudowany, spisany zestaw cech, które powinny charakteryzować ucznia opuszczającego szkołę. Stanowi on, obok szkolnej misji, punkt odniesienia weryfikujący efektywność pracy
pedagogicznej.

Ignacjański model pedagogii
i jego kluczowe elementy
Wieloletnie refleksje doprowadziły jezuitów zaangażowanych w nauczanie do przekonania, że pojawiające się nowe metody dydaktyczne nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, jeśli
stosowane są fragmentarycznie – tylko dlatego, że są atrakcyjne,
pomagają szybciej zdobyć wiedzę, rozwinąć nowe umiejętności
i urozmaicić zajęcia lekcyjne. Postanowili więc wypracować taki
model pedagogii, który zintegrowałby wprowadzane metody
w przejrzystą dynamikę promującą rozwój ucznia we wszystkich aspektach jego osobowości i był spójny z jezuicką wizją
wychowania.
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Dynamika IMP
Podobnie jak święty Ignacy nazwał proponowany model modlitwy ignacjańskiej Ćwiczeniami Duchowymi, tak i model pedagogii wpisuje się w kategorię ćwiczeń będących łańcuchem następujących po sobie etapów, stwarzających okazję do osobistego
rozwoju. Ignacjański model pedagogii jawi się nam jako ogólna
struktura odpowiadająca na pytanie: jak w praktyce szkolnej, na
zajęciach lekcyjnych zintegrować wszystkie działania nauczyciela, by proces nauczania, nie tylko zawarte w nim treści, miał
rzeczywisty wpływ na rozwój ucznia zgodny z wizją jezuickiego wychowania. Ignacjański model pedagogii proponuje takie
ułożenie łańcucha zajęć, aby nauczyciel, wprowadzając uczniów
w konkretne d o ś w i a d c z e n i e poznania, przeznaczył czas na
r e f l e k s j ę nad znaczeniem, jakie ma dla ucznia poznana prawda i doprowadził go w końcu do podjęcia osobistej decyzji, dokonania wyboru, zajęcia stanowiska, ukształtowania własnego
poglądu na dany temat (d z i a ł a n i e).
Trzy kluczowe momenty procesu uczenia się i nauczania: doświadczenie, refleksję i działanie uzupełniono dwoma niezbędnymi
elementami. Pierwszy z nich to kontekst. W nauczaniu nie można
nie wziąć pod uwagę rzeczywistości, z jakiej wyrasta uczeń i sytuacji, w jakiej żyje. Nie mniej ważny jest kontekst socjo-ekonomiczny i polityczny wraz z dokonującymi się w nim przeobrażeniami,
jak również oczekiwania młodego człowieka, modele na jakich się
wzoruje oraz jego przekonania uformowane zanim jeszcze trafił do
szkoły. Niezmiernie istotne jest wzięcie pod uwagę predyspozycji
ucznia, jego wcześniejszych osiągnięć lub braków, jego zdolności
i jego indywidualnych preferencji w zakresie sposobów przyswajania wiedzy. Ważna też jest jego kondycja fizyczna, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia ze strony nauczycieli oraz posiadanie
w szkole dogodnych warunków do rozwoju duchowego.
Kolejnym elementem, o jaki uzupełniono dynamikę „doświadczenie – refleksja – działanie, jest ewaluacja (ocena). Ocena
postępów ucznia nie może sprowadzać się do określenia jedynie
stopnia, w jakim przyswoił sobie informacje i nauczył się nimi
posługiwać. Szkoła powinna oceniać proces dojrzewania ucznia
jako osoby. Efektywne podejście pedagogiczne musi koncentro-
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wać się na rozwoju moralnym i duchowym ucznia: w jaki sposób
przeprowadza refleksję nad sensem tego, co poznaje i przeżywa; jakie stanowiska zajmuje i jak je uzasadnia, jak wykorzystuje wolny czas, dlaczego angażuje się w pomoc potrzebującym.
Prawdziwa i pełna ocena nie może ograniczać się do samego
aspektu poznawczego, „bardzo ważna jest okresowa ocena postępu ucznia w jego postawach, w priorytetach i w działaniu”.
Proponowany ignacjański model pedagogii to dynamika:
KONTEKSTU – DOŚWIADCZENIA – REFLEKSJI – DZIAŁANIA – OCENY. W ten paradygmat (wzorzec, strukturę)
można wpisać treść każdego programu nauczania, 45-minutowe
lekcje i długoterminowe projekty edukacyjne, a nawet styl pracy
personelu zarządzającego szkołą. Jest to struktura pomagająca
dobierać różne metody nauczania i tak umiejscawiać je w procesie dydaktycznym, by prowadziły ucznia od doświadczenia poprzez refleksję do konkretnego i znaczącego działania. Przedstawię teraz pokrótce kluczowe elementy ignacjańskiego modelu
pedagogii: doświadczenie, refleksję i działanie.

Doświadczenie w ignacjańskim modelu pedagogii
W doświadczeniu proces poznawczy i zaangażowanie emocjonalne wzajemnie na siebie oddziałują. Integracja tych obu
elementów czyni bardziej efektywnym proces zdobywania wiedzy oraz nadaje mu głębszy sens. Rozwinięcie jedynie elementu
poznawczego kształtuje, co oczywiste, zdolności operacyjne mózgu, ale nie całego człowieka. „Nihil est in intellectu quod non prius
fuit in sensibus” – nic nie wchodzi do głowy, jeśli nie przejdzie
przez zmysły – mówi stare łacińskie przysłowie. Uczeń powinien angażować w proces poznawczy umysł, wolę i serce.
Święty Ignacy w Ćwiczeniach Duchowych zwraca szczególną
uwagę na przygotowanie do doświadczenia spotkania z Bogiem. Podobnie też doświadczenie spotkania ucznia z nauczaną
prawdą potrzebuje starannego przygotowania zarówno ze strony ucznia, jak i nauczyciela. Bezpośrednim momentem przygotowania ucznia do uczestniczenia w lekcji jest tzw. „pre-lekcja”,
podczas której nauczyciel przedstawia temat oraz plan pracy
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i wzbudza w uczniach żywe zainteresowanie problematyką, nad
którą uczeń samodzielnie lub w grupie będzie pracował.
Pre-lekcja jest tu rozumiana jako stymulujący wyobraźnię,
uczucia, zmyły, ciekawość wstęp do dalszej pracy ucznia podczas lekcji, a nie jako godzinny wykład. O wiele lepsze rezultaty przynosi pobudzanie ucznia do samodzielnego działania, do
poszukiwania rozwiązań i tworzenia definicji we współpracy
z innymi uczniami niż danie mu gotowej odpowiedzi. Dobrze
jest wprowadzić uczniów w tematykę lekcji żywym przykładem, prowokującym pytaniem, opowieścią, obrazem, czymś,
co pobudziłoby do pracy ich fantazję, ich twórcze myślenie. Im
bardziej bezpośrednie jest doświadczenie, tym bardziej angażuje
ono osobiście uczestników zajęć, tym bardziej pobudza do autentycznej, osobistej refleksji.
Z przeczytanego w gazecie opisu huraganu u wybrzeży Puerto
Rico poznamy wszystkie fakty, jak szybkość i kierunek wiatru,
ilość osób zabitych i rannych, obszar i wielkość zniszczeń. Jednak to poznanie rzeczy odległej może pozostawić u czytelnika
obojętność na ludzki wymiar szkód wyrządzonych przez burzę.
Co innego, gdy jestem tam, gdzie wieje wiatr, kiedy odczuwam
siłę sztormu i jego bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia,
domu i posiadanych dóbr. Gdy siła wiatru staje się ogłuszająca,
w głębi swojej duszy człowiek czuje obawę o życie swoje i swoich sąsiadów. Przykład ten pokazuje jasno, że bezpośrednie doświadczenie zazwyczaj jest pełniejsze, bardziej dotykające jednostkę (Pedagogia ignacjańska. Podejście praktyczne).

Nie zawsze jest możliwe i nie zawsze dozwolone angażowanie uczniów w doświadczenie bezpośrednie, ale stwarzanie takich okazji jak lekcje w plenerze, badania laboratoryjne, dyskusje,
symulacje czy wolontariat daje uczniom możliwość poznawania
świata i siebie bez pośrednictwa książki i tablicy. Angażuje ich
uczucia i pobudza do refleksji.

Refleksja w ignacjańskim modelu pedagogii
Refleksja to proces, w którym poszukuje się właściwego sensu i wartości tego, co się studiuje. Refleksja nie jest możliwa bez
osobistego doświadczenia. To nie tylko odkrywanie relacji mię-
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dzy tym, czego się uczymy a innymi elementami poznania przyswojonymi wcześniej. To przede wszystkim odkrywanie relacji
między tym, co poznajemy a naszym światem wartości. Przekształca ona w sposób zasadniczy nasze przekonania, wartości,
postawy, sposób myślenia. Refleksja jest procesem, poprzez który odkrywamy znaczenie i sens ludzkiego doświadczenia. Nabiera ono sensu, gdy poznajemy lepiej przyczynę naszych poruszeń wewnętrznych zachodzących w konfrontacji z poznawaną
prawdą, gdy jesteśmy świadomi wpływu, jaki ma na nas i na
innych to, czego się uczymy, gdy prowadzi do zrozumienia, kim
się jest i kim można byłoby być w stosunku do innych.
Moment refleksji stanowi jedno z największych wyzwań dla
wychowawcy ignacjańskiego i oczekuje od niego umiejętności
formułowania zagadnień w taki sposób, aby poszerzały one
świadomość uczniów o inne punkty widzenia, aby kształtowały
w nich umiejętność widzenia problemu z różnych perspektyw.
Nauczyciel jest tutaj jak kierownik duchowy podczas towarzyszenia osobie odprawiającej rekolekcje. Szanuje w pełni wolność ucznia, „stwarza warunki, kładzie fundamenty i dostarcza
okazji”. Refleksja powinna być procesem formacyjnym rodzącym potrzebę wyjścia poza sferę poznania i motywującym do
działania.

Działanie w ignacjańskim modelu pedagogii
Święty Ignacy pragnął, aby szkoły jezuickie tak kształtowały
człowieka, aby ten z przekonaniem angażował się dla dobra społeczeństwa i aby robił to inteligentnie oraz skutecznie. Refleksja
ma sens jedynie wtedy, gdy prowadzi do podjęcia decyzji i do
zaangażowania. W ignacjańskim modelu pedagogii mówimy
o dwóch rodzajach działania:
1. wewnętrznym, gdy dokonujemy wyboru swoich osobistych
przekonań oraz czynimy swoimi konkretne wartości oraz
2. zewnętrznym, gdy przyswojone prawdy i osobiste przekonania przekładają się na nasze działania i postawy spójne z wyznawanym przez nas systemem wartości – naszą filozofią życia. To działanie, będące owocem refleksji nad doświadczoną
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rzeczywistością, może znaleźć swój wyraz w szkolnym wypracowaniu, w zrealizowanym projekcie, w chrześcijańskiej
służbie osobom potrzebującym, w walce o sprawiedliwość,
a przede wszystkim we własnych, świadomie przyjmowanych postawach wobec otaczającego świata.

Podsumowanie
Pedagogika ignacjańska ma swoje korzenie w doświadczeniu
świętego Ignacego Loyoli oraz jego pierwszych towarzyszy. Wizja
jezuickiej edukacji, jej charakterystyczne cechy wraz z ignacjańskim modelem pedagogii, wyrasta z fundamentu i dynamiki Ćwiczeń Duchowych oraz pomysłów zaczerpniętych przez pierwszych
jezuitów ze szkół paryskich XVI wieku (Modus Parisiensis).
Nowość pedagogiki zaproponowanej przez jezuitów tkwiła
w syntezie antropologii i teologii, kontemplacji i działania. Natomiast podstawową różnicą między ignacjańskim modelem pedagogii (praktyczną stroną jezuickiej pedagogiki) a tradycyjną
pedagogią jest r e f l e k s j a, jaką zdecydowanie umieścili jezuici
między d o ś w i a d c z e n i e m a d z i a ł a n i e m. Taka dynamika całkowicie zmienia zadanie każdego doświadczenia, w jakim
uczestniczy uczeń. Powoduje, że będzie on nie tylko pragnął je
zrozumieć, ale także wyrobić sobie własną opinię i wbudować
ją w swój światopogląd. Doświadczenie w tej dynamice, jeśli jest starannie zaplanowane przez nauczyciela, prowadzi do
osobistego przeżycia oraz angażuje, oprócz umysłu, także serce
i wolę. Nauczyciele, dla których refleksja jest sercem pedagogii,
starają się wzbogacać swój warsztat pracy w takie metody, które stwarzają uczniom możliwość jak najbardziej bezpośredniego przeżycia wydarzeń, relacji, konfliktów, sukcesów i porażek,
uwarunkowań, konsekwencji podejmowanych decyzji, zachwytu z samodzielnych odkryć, trudu w dążeniu do celu itp.
Jednym z głównych zadań jezuickiej placówki doskonalenia
nauczycieli, jaką kieruję, jest pomoc nauczycielom we wzbogaceniu ich warsztatu pracy o takie metody, które uczynią doświadczenie bardziej bezpośrednim, a refleksję bardziej osobistą, prowadzącą do konkretnych wyborów.
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THE FOUNDATIONS OF IGNATIAN PEDAGOGY

Ignatius Loyola’s vision of education is a vision of the formation of Christian leaders. Jesuit colleges were designed for schooling the people who, being aware of their Christian role in society, could make other people follow them, could fascinate others
with what they were doing and did not retreat in the face of difficulties. Contemporary Jesuit schools worldwide want to educate such people, building on the foundation from which stem
the contemporary vision of Jesuit pedagogy, the Ignatian model
of education and the tradition of thousands of good schools all
over the world. Let us have a brief look at the vision followed by
Jesuits throughout the 400 years of their educational apostolate.

Social transformations of the Renaissance era
In the 16th century, marked by significant changes on the international arena and by scientific discoveries, there arise new
prospects for the realization of human desires. However, among
the new achievements of civilization, human values are overshadowed by new liberal tendencies. Also on the religious arena,
along with the new approach to Christian values, Martin Luther’s
Pedagogika...5
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protest bursts and the fanaticism of the Inquisition returns. The
world is increasingly juxtaposing the human to the Divine.
In that time the Society of Jesus is established. It was designed
to set up a thriving organization that could respond to the dilemmas that were arising both in the bosom of the Church and in
the society. Jesuits, educated in Paris, propose a sound humanist
and religious formation and a new type of order committed to
missionary activity in the „world”. Initially known as preachers, they soon extended their activity, establishing colleges open
both to the diocesan clergy and laymen. In these colleges they
are striving for a formation of a new model of culture combining
humanist and Christian aspects and they are also aiming at educating a young man aware of his Catholic identity, respecting the
views of others but at the same time having a critical approach to
the reality and able to defend his views.

Ratio Studiorum and education rooted
in the Spiritual Exercises
In this atmosphere Ratio Studiorum is created – a documentcontaining pedagogical guidelines aiming at meeting pedagogical needs that arose in the 16th-century society. This document was
intended for the Roman College established in 1551.Throughout
thirty years, the document was subject to revision and was used
in other Jesuit colleges. In 1599 it was finally approved as mandatory in all colleges of the Society of Jesus. In the following century it had to be modified and adapted to new conditions and
requirements. The last version dates back to 1832.
The spirit of Jesuit education was based on the foundation and
dynamics of the Spiritual Exercises. As in the Ignatian prayer, it was
the personal experience and reflection on the cognition of new
contents that was focused on. It was all designed to instruct the
young man what way of life to follow and to instil in him a Christian system of values. The disciple was to better know his true self,
the surrounding world and his place in it. This dynamics was specifically accentuated in a document of 1993: „Ignatian pedagogy.
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A Practical approach”. Following the Ignatian prayer, three key
elements of Ignatian models of pedagogy were singled out:
1) the experience of cognition, corresponding in a prayer to
a personal meeting with
2) reflection on the new experience, corresponding in a prayer to
the discernment of where the Holy Spirit is guiding us and
3) conduct, corresponding in a prayer to the question „What
should I do for Jesus?”
Jesuits attached greatest significance both to teaching methods
and to the teachers’ testimonies of life. They were aware that the
Gospel will appeal to people only when it is embedded in a specific cultural, political and social context and when it impersonates a concrete human being.
The novelty of the Jesuit school consisted in the synthesis of
anthropology and theology and in the integration of the humanistic and Christian dimensions. Jesuit tutors were interested in
the whole man, all his dimensions: physical and intellectual, as
well as psychological and spiritual.
The spiritual master assists the retreatant, never imposing his
own views, like a teacher who rather asks questions and supports his student, s development than offers ready-made answers. On most occasions an Ignatian teacher should follow in
the footsteps of a spiritual master especially when the student
is lively engaged in the subject discussed during the lesson. In
the introduction to the Spiritual Exercises we read: „the spiritual
master shall be inclined to neither party but, remaining in the
middle as the scale’s pointer, he will leave it to the Creator to act
through his creation and the creation will act through his Lord
and Master”(SE, notice 15).
In Ratio Studiorum a great emphasis was put on the comprehensive intellectual formation of the pupil, his knowledge and skills.
However, the basic educational vehicle regarding the above was
„cura personalis” of each student, i.e. individual guidance he received and concern for his personal integrated development. The
didactic plan concentrated mostly on shaping the relationship
between the teacher and the student and also on the integration
of peers.
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Also, other crucial analogies between the Ignatian vision of
the world, Ignatian prayer and Jesuit education are worthy of
note. The most interesting among them are: prelectio (preparation for the lesson ), Ignatian magis (excellence), sentir and gustar
(sense and savour) and repetitio (revision).
In Ratio, prelectio is a preparation for the classes whose main
goal is to arouse interest in the subject, to outline the main points
of the lesson, its aims and importance for the student. It is to create
a positive approach to the studies, as it is suggested in the Spiritual Exercises regarding the retreatants (note 5). Ignatian magis
and the principle non multa, sed multum (not much but thoroughly) encourage the person doing the Exercises and the student to
study one subject, not many at a time and to concentrate on what
they are studying at the very moment. They are encouraged to
savour the new experience and have their mind, senses and feelings involved. The Ignatian magis encouraged Jesuit formators
and college teachers to reach out for the best means available and
to help their students to bring to light their potential and their
heroism so that there would be no mediocre individuals among
Jesuits and Jesuit school leavers.
A vast part of Ratio Studiorum is dedicated to repetition (repetitio), which is also present in the prayer proposed by Ignatius
Loyola. In the Spiritual Exercises repetition is perceived as a revision of the truth being considered in order to deepen one’s own
identification with that truth. In the teaching process repetitio
constitutes a revision of the material the student has been studying either at home or at school and is designed not only to help
him master his proficiency but it also allows him to view things
from a broader perspective, discover new relations between particular elements and the whole and finally ask questions of crucial importance.
Jesuits earned great appreciation worldwide as they opened
out to the world and promoted outside the college the values
they taught .They organized theatrical performances, public debates and solemn ceremonies. In Ratio Studiorum we can find
a lot of guidance encouraging both the pupils and their teachers
no matter when they lived, to enter a dialogue with other people
and their culture, to discern the signum temporis and to search
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for new ways of realization of their personal mission in their
own lives. In Ratio man appears as the image of God, as a person
created by God, chosen and loved by God; a man-collaborator
in the creation of the world, a man-priest in the synthesis of heaven and earth, a man-prophet and pilgrim in the eschatological
perspective.
If man is so great and magnificent his formation must be very
demanding, requiring absolute commitment of the teacher and
the student in all educational dimensions: cognitive and emotional, individual and social, physical and spiritual.

The influence of Modus Parisiensis
Establishing their first colleges, Jesuits were not only inspired
by the Spiritual Exercises; neither were they as innovative as one
might think. While in Paris Ignatius Loyola and his first companions were confronted with a completely new educational model
which seemed quite modern in those days. What they experienced at the Parisian University as students affected the version
of Ratio Studiorum and the shape of Jesuit colleges no less then
the experience of prayer and apostolic commitment.
The Parisian model envisaged dividing students into classes
according to their capabilities, not age as was the case with other
colleges. This principle was followed in Jesuit schools from the
very beginning. The entrance exam determined to which class or
year of studies the candidate would be admitted. Jesuits adopted
from the Parisian school a very strict discipline and the obligation to speak Latin at all times, even while not at school. It was
everyone, s responsibility to „brotherly reprimand” the disobedient and report any departure from standard behaviour to the superiors. A system of punishment and awards was also adopted
from Paris.
In the Parisian pedagogy emulation, i.e. competition among
students, played a vital role. In Jesuit schools, students competed
in academic presentations and debates. Emulatio was to encourage students to study and to teach them how to cope with success and failure alike. It also taught them solidarity while work-
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ing in teams. Compared with other schools, much more time was
allowed for disputes and debates.
Among teaching methods based on the Parisian model prelectio is worthy of note as a method par excellance. However,
the most appreciated skill that Jesuits were proud of teaching
in their schools, was oratory developed by means of rhetoric. It
was not enough to be efficient in smart and articulate speech or
to write beautifully. One should know how to argue, speak and
write with conviction, and express one, s Christian identity and
internal harmony both in speech and writing.
In Modus Parisiensis, Jesuits found the best example of active
pedagogy which requires not only intellectual involvement in
the learning process on the part of the student. Making use of
the best attributes of the humanist era, they still bore in mind
that pedagogy was a mere expedient for „assisting the souls” in
salvation. With the passage of time, Modus Parisiensis gave way
to a newly established model of Collegi Romani enriched by the
Spiritual Exercises and the Ignatian vision of the world.

Jesuit vision of education
at the turn of the third millennium
In the early eighties of the 20th century, Jesuits undertook the
task of creating a document that presented a modern coherent
vision of Jesuit pedagogy for all their schools. After six years of
preparatory works and consultation, a booklet Characteristics of
Jesuit Education was published in 1986. We read there „anyone
discussing about Jesuit pedagogy in present times, must allow
for the changes that have been affecting education since the time
of St.Ignatius, especially changes taking place in the present century”. This text developed by a dozen or so Jesuits initiated a debate in schools, monastic provinces and last but not least on the
international forum. In April 1993 an international seminar was
held in Rome (Villa Cavaletti) for the people responsible for Jesuit education. The objective of the seminar was to prepare teams
of Jesuits and their secular collaborators from six continents, to
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introduce the vision described in the document of 1986 into everyday school reality. A plan of action for the following years was
prepared as well as a document of several dozen of pages describing the dynamics of the learning and teaching process, similar to the one of the Ignatian prayer.
According to the Characteristics of Jesuit Education, its main
objective is „full formation of every tutee as a being personally
loved by God”. Jesuits are very much concerned about people’s
delight in discovering the world, their freedom and capability
of making conscious choices, mutual care, readiness to accept
change and ability to acquire new skills during entire life. They
put a great emphasis on the human ability to investigate and discover the sense of life and promote the development of imagination, the sphere of feelings and creative capabilities. A clearly
moulded life philosophy and ability to communicate with other
people is also a good goal to strive for. The Jesuit school is to
make students sensitive to unjust structures and underline the
necessity to change the world. It must show how to become an
honest and righteous man, teach critical approach and encourage a constant development both in teachers and students. It
must teach Christian service (volunteerism) to others and, above
all, be a community, not a mere institution.
The Ignatian model of pedagogy finally accepted at the international seminar in Villa Cavaletti (1993) and published as Ignatian
Pedagogy. A Practical Approach is to provide practical assistance in
the implementation of the new educational vision outlined in the
Characteristics… It is addressed to teachers and attempts mainly
to provide an answer to a question of „how” not „what” to teach,
reminding at the same time that pedagogy cannot be reduced to
mere methodology. „It must incorporate a certain philosophy of
life and a vision of an ideal human being – a result of education”.
Father Restrepo SJ describes an anticipated result of education
in the form of an outline of an ideal alumnus. Such an alumnus
(a „product” of Jesuit education) should be capable of taking independent and responsible decisions and undertake the task of
ministering to those in need as his life credo. He should be competent and able to play a responsible role in society and express
love in his interpersonal relations. Last but not least, he must
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be ready to accept transformations resulting in the formation of
a society based on justice.
Many Jesuit schools have a similar and much more complex
register featuring the character of a school leaver. It sets up, apart
from the school mission, a point of reference for the verification
of the effectiveness of pedagogical effort.

Ignatian model of pedagogy
and its crucial elements
Many years of reflection led Jesuit teachers to believe that new
teaching methods do not seem to produce the expected results if
applied in a fragmentary manner – only because they are attractive, stimulate knowledge acquisition, help develop new skills
and add variety to classes. Consequently, they decided to draw
up a model of pedagogy integrating all methods into clear dynamics, promoting the development of a student in all aspects of
his personality and consistent with Jesuit vision of education.

IMP Dynamics
There is a parallel between a model of Ignatian prayer called
Spiritual Exercises and a model of pedagogy as some kind of exercise consisting of a chain of successive phases and offering opportunity for personal growth. Ignatian model of pedagogy appears as a general structure providing answer to a question of
how to integrate all teaching efforts in everyday school reality
so that the very teaching process, not just the subject, could have
a real impact on the student’s development and be consistent
with the vision of Jesuit education. Ignatian model of pedagogy
proposes such a composition of classes that a teacher introducing a concrete e x p e r i e n c e of cognition, allows some time for
r e f l e c t i o n on the meaning that the recognized truth holds
for the student and can ultimately lead the student to the point
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where he can take personal decisions, make choices, take a stand
and determine his view on a subject in question (action).
Two indispensable elements were added to the three crucial
elements of the teaching and learning process (experience, reflection and action). The first of them is context. Pedagogy must
not ignore the reality in which a student is growing up and the
situation in which he is living. No less important is the socioeconomic and political background and the ongoing transformations as well as the young man’s expectations, the examples he
follows and also views he acquired before he started his education. It is of crucial importance to make allowances for the student, s predispositions, his earlier achievements or lack of them,
his capabilities and individual preferences with regard to his
own mode of learning. His physical condition, sense of security,
understanding on the part of the teachers and the friendly school
environment stimulating his spiritual growth cannot be underestimated either.
Another element that was added to the dynamics „experience – reflection – action” was evaluation. Evaluation of the student’s progress cannot just come down to mere determination of
how much material he has absorbed and what use he can make
of it .School must undertake the task of evaluating students, personal growth and development. Effective pedagogical approach
must focus on the spiritual and moral development of a student,
i.e. how he reflects upon what he has learned and experienced,
what stands he takes and what justification he offers for his actions, how he spends his free time and why he gets involved in
helping those in need… A true and complete evaluation cannot
be limited to the cognitive aspect, „it is crucial to periodically assess the student’s progress with regard to his conduct, priorities
and actions”.
The proposed Ignatian model of pedagogy is based on the
dynamics of : CONTEXT – EXPERIENCE – REFLECTION – ACTION – EVALUATION. This paradigm (pattern, structure) may
also include the contents of any syllabus, 45-minute classes, long
term educational projects and even the mode of working of the
school management. It is a structure facilitating the selection of
various teaching methods and using them in such a way that
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they guide the student from experience through reflection to
a particular and significant action. Now I shall briefly introduce
some key elements of Ignatian pedagogy, experience, reflection
and action.

Experience in the Ignatian model of pedagogy
In every experience, cognitive process and emotional involvement interact. Integration of these two elements makes the learning process more effective and meaningful. Working only on the
cognitive aspect surely stimulates the operating abilities of the
brain, but not the whole man. Nihil est in intellectu quod non prius
fuit in sensibio – you will not learn anything unless you let your
senses work – the old Latin proverb says. A student should employ his mind, will and heart in the cognitive process. St. Ignatius in the Spiritual Exercises pays special attention to the preparation to the experience of meeting with God. Similarly, the
experience of confrontation with the truth the student is studying needs a thorough preparation both on the part of a student
and a teacher. The direct element of the student’s preparation to
his participation in the class is the so-called „pre-lesson” during which the teacher presents the subject and plan of work and
makes his students interested in the subject they are going to
study either individually or in a team.
Pre-lesson is an introduction to further work in class stimulating students, imagination, feelings, senses and curiosity, not only
a one-hour lecture. Much better results are produced by stimulating students to act independently, to search for new solutions,
form definitions in cooperation with other students than by just
offering ready-made answers. It is good to make use of live examples, provocative questions, stories, images, anything that can
stimulate their imagination and their creative thinking to introduce students into the subject of the lesson. The more immediate
the experience, the more involved the participants become and
the more authentic the personal reflection is.

The Foundations of Ignatian Pedagogy

75

When we read in a newspaper a description of a hurricane in Puerto Rico we can find out about all related facts, i.e. wind direction
and velocity, the number of casualties and the area and volume
of damage. However, the distance makes the reader indifferent
to the amount of damage caused by the storm. It does make a difference when I am in the place and can experience and sense the
power of the wind, when I am exposed to the dangerous effect of
the elements and so are my household, my life and my possessions. And when the storm intensifies you become really concerned about your life and the life of your neighbours. This example
clearly shows that only immediate, tangible experience can truly
appeal to an individual (Ignatian Pedagogy. A Practical Approach).

It is not always permissible to involve students in such immediate experience but creating opportunities such as lessons in the
open air, laboratory research, discussions, simulations, volunteerism give them a chance to discover the world around them
not only through the medium of books and the blackboard. Such
education employs feelings and inspires reflection.

Reflection in the Ignatian model of pedagogy
Reflection is a process of discovering the proper sense and
value of the subject under study. Reflection is not possible without personal experience. It is not only discovering the relations
between what we are studying at the moment and the material
studied previously. First and foremost, it is discovering the relation between the subject of cognition and our world of values.
It significantly transforms our values, convictions, attitudes, our
way of thinking. Reflection is a vehicle for our realization of the
meaning and sense of human experience. It acquires a deeper
meaning when we learn more about the reasons of our agitation
when we become confronted with the cognized truth, when we
are aware of the impact of what we learn on other people and on
ourselves. Reflection brings about the understanding of who we
are and whom we might become in relation to other people.
The moment of reflection is one of the greatest challenges to
an Ignatian tutor. It requires from the teacher such presentation
of the teaching material that it can make the student aware of
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other viewpoints and allow him to view the problem from various perspectives. The teacher plays the role of a spiritual master, accompanying a person during a retreat. He is respectful of
his student’s freedom, ”creates the conditions, lays foundations,
provides opportunity”. Reflection should be a process of formation inspiring the need for transcending the cognitive sphere and
motivating for an action.

Action in the Ignatian model of pedagogy
St. Ignatius wanted Jesuit schools to offer education resulting
in the students’ commitment to the welfare of society in an effective and intelligent manner. Reflection makes sense only when it
brings about decision and commitment. The Ignatian model of
pedagogy covers two types of action:
1. internal type – when we make choices concerning our own
beliefs and adopt concrete values as our own
2. external type – when acquired truths and personal convictions
translate into action consistent with our system of values and
our philosophy of life. Such action, being a result of reflection
on the experienced reality, may be expressed in a homework,
completed project, Christian service to those in need, fight for
justice, and, first of all, in one’s fully consciously accepted attitude to the surrounding world.

Summary
Ignatian pedagogy has its roots in the experience of St. Ignatius Loyola and his first companions. The vision of Jesuit education, its characteristics and the Ignatian model of pedagogy stem
from the foundation and dynamics of the Spiritual Exercises and
ideas promoted by the Parisian schools of the 16th century (Modus
Parisiensis) and then followed by first Jesuits.
The innovative character of pedagogy proposed by Jesuits,
consisted in the synthesis of anthropology and theology, contem-
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plation and action. However, the crucial difference between the
Ignatian model of pedagogy (practical aspect of Jesuit pedagogy)
and traditional pedagogy is reflection which was located between
experience and action. Such dynamics entirely changes the purpose of each experience in which a student participates. It causes
that he will not only wish to understand it but also create his own
opinion and make it part of his outlook on life. Experience in this
type of dynamics, if properly planned by the teacher, results in
the personal experience and involves apart from the mind, also
the heart and will. Teachers, for whom reflection is the core of
pedagogy try to use such methods which enable students to immediately experience events, relations, conflicts, successes and
failures, conditions, consequences of their decisions and enjoy
the delight of their independent discoveries when striving for
their goals etc.
One of the main tasks of the Jesuit centre for teachers’ professional excellence I am in charge of, is providing assistance to the
teaching staff in expanding their workspace by methods which
make experience more immediate, reflection more personal and
which leads pupils to specific choices.
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PEDAGOGIKA BEZ TRANSCENDENCJI

Wprawdzie rozwój nauki może prowadzić do unieważnienia
teorii czy modeli minionych epok, to jednak w prowadzeniu badań nad ich ewolucją i upowszechnianiem się trzeba się kierować prawdą. Jak twierdzą badacze spuścizny naukowej Bogdana
Suchodolskiego, „skoro droga do prawdy polega na ustawicznej weryfikacji dezaktualizujących się teorii i na eliminowaniu
poglądów błędnych, to przedmiotem historii nauki winno być
badanie dialektycznych powiązań prawdy i fałszu” 1. Mało jest
rozpraw analityczno-syntetycznych współczesnych kierunków
i prądów wychowawczych, gdyż znacznie łatwiej jest prowadzić
je w odniesieniu do myśli pedagogicznej wybranego pedagoga
czy filozofa wychowania. Mają one – mimo wszystko – istotne znaczenie w odczytywaniu map koncepcji pedagogicznych,
w reinterpretacji i w uobecnianiu ponadczasowego wymiaru tak
rozumianej pedagogii.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się w literaturze naukowej próby analizowania podstaw filozoficznych wybranej
koncepcji pedagogicznej wraz z jej założeniami antropologicz1
I. Stasiewicz-Jasiukowa, Uniwersalna i specyficznie polska (o koncepcji historii
nauki Bogdana Suchodolskiego), w: B. Suchodolski, Pedagog – humanista – uczony, red. A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
1998, s. 49.
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nymi. Niektórzy badacze wprost twierdzą, iż pragną w ten sposób wniknąć w istotę pedagogiki danego autora, aby dotrzeć
do konstytuującej ją koncepcji człowieka, a więc do samego jej
sedna „(…) w celu podjęcia próby «odzyskania» tkwiącej w niej
warstwy ponadczasowej, ciągle być może jeszcze aktualnej” 2.
Przyjmując za czeskim komparatystą Františkem Singule, że
prąd pedagogiczny to rozwiązywanie problematyki pedagogicznej w sposób charakterystyczny dla określonej grupy osób,
uznać należy, że pedagogika pozbawiona transcendencji niewątpliwie mieści się w tej kategorii pojęciowej 3. Obejmuje ona bowiem nie tylko kwestie antropologii człowieka, jego socjalizacji
i wychowania, ale także celów kształcenia i wychowania oraz
psychologicznego, medycznego, instytucjonalnego i/czy środowiskowego wspierania jego rozwoju.
Tak radykalny podział w pedagogice na kierunki transcendentne i nietranscendentne wynika z wytyczonej przez filozofię
poznania, ontologię oraz antropologię filozoficzną ostrej granicy
między rozumem i wiarą, z rozróżnienia na to, co jest racjonalne,
naturalne, od tego, co jest racjonalne w stopniu wyższym, co jest
tajemnicą, transcendencją, czymś nadprzyrodzonym. Pedagogika
bez transcendencji to pedagogika bez odwoływania się do wiary rozumianej jako obszar Bożego objawienia, jako sfera tego, co
jest dane, a na co wychowawcy i wychowankowie powinni się
otwierać, to pedagogika bez mistyki, bez wskazywania na rolę
doświadczania transcendencji w ich życiu. Granicę tak rozumianych pedagogii wyznacza odpowiedź na pytanie, jakie prawdy
one odkrywają i jakie chce się osiągnąć cele przy ich pomocy.
W pedagogice bez transcendencji istotną rolę odgrywa rozum, wola czynu i działanie, to, co w człowieku racjonalne,
w przeciwieństwie do tego, co jest emocjonalne, co wiąże się
z jego wiarą jako religijnością, misteryjnością, kultem czy – jak
dla niektórych – także okultyzmem. Pytając o ostateczny sens
człowieka pedagogika ta nie wskazuje na potrzebę rozwiązywania prawd o charakterze religijnym, ani na specyficzne dla pe2

J. Kostkiewicz, Wychowanie do wolności wyboru, Wydawnictwo WSP, Kraków, Rzeszów 1998, s. 12.
3
Por. F. Singule, Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích, SPN,
Praha 1966, s. 308.
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dagogiki transcendentnej metody docierania do poszczególnych
prawd. Nie uświadamia też wychowawcom i wychowankom
potrzeby doświadczania pewnego niepokoju metafizycznego
i nie wskazuje na potrzebę wybierania Boga jako tego, który daje
ostateczną odpowiedź na pytanie o sens ludzkiego życia 4. Celem pedagogii bez transcendencji nie jest wychowanie człowieka do właściwego przeżywania osobowego dialogu z Bogiem,
prowadzenie do spotkania z Chrystusem, który dla pedagogiki
transcendentnej jest pełnią prawdy i wszechmocy, ani też nie jest
włączaniem osób do życia w Kościele. Celem wychowania staje
się w tej pedagogice różnie uzasadniana przez filozofię i nauki
szczegółowe wolność człowieka. Dla pedagogiki bez transcendencji charakterystyczne jest weryfikowanie prawdy metodami
eksperymentalnymi, w przeciwieństwie do potwierdzanej przez
pedagogikę transcendentną prawdy objawionej (religijnej).
Uwzględniając za ks. Józefem Majką dychotomiczny – także
wśród wielu innych metodologów – podział całego dorobku naukowego na teologię jako naukę opierającą się na Objawieniu
i na nauki oparte wyłącznie na rozumie, można byłoby usytuować pedagogikę bez transcendencji po stronie tych ostatnich,
gdzie są filozofia i nauki szczegółowe, w tym pedagogika. Filozof Ulrich Schrade dokonując podziału filozofii współczesnej na
występujące w niej nurty, sięga do kryterium rozłączności między nimi, jakim jest odpowiedź na pytanie: czy w świecie istnieją
i działają wyłącznie siły naturalne, czy też są jakieś siły duchowe (pozanaturalne), nie podlegające prawom przyrody? 5. Tym
samym, z tak dychotomicznego przedzałożenia wynika jednoznaczny, prosty, choć wcale nie pozostawiający wątpliwości, podział współczesnej myśli filozoficznej w zależności od tego, czy
jej przedstawiciele, przekonani o istnieniu sił pozanaturalnych,
są zwolennikami transcendentalizmu, czy może nie podzielając
tego przekonania są wyznawcami naturalizmu?
4
Objawienie jest rodzajem poznania, w którym Bóg udziela się człowiekowi. Naukowej weryfikacji tez objawionych dokonuje teologia. Por. J. Majka,
Metodologia nauk teologicznych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1981.
5
Por. U. Schrade, Nurty filozofii współczesnej, Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
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Nauki
Teologia
opierająca się
na Objawieniu

Nauki oparte wyłącznie na rozumie

Filozofia

Nauki szczegółowe jak np.
psychologia, socjologia,
pedagogika w tym: pedagogika
bez transcendencji

Schemat 1. Podział nauk wg Józefa Majki (na podstawie: J. Majka, Metodologia
nauk teologicznych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej,
dz. cyt., s. 32).

Oba, tak przeciwstawne sobie nurty, nie są wewnętrznie jednorodne, gdyż w charakterystyce pierwiastka pozanaturalnego
idealiści uważają, że jest on natury idealnej (L. Wittgenstein,
H. Elzenberg, E. Husserl, M. Heidegger), zaś realiści, że ma naturę realną (J. Maritain, J. Woroniecki, E. Mounier, R. Tillich).
Podobnie i w naturalizmie występuje zróżnicowanie na przedstawicieli materializmu, którego przedstawiciele wykluczają istnienie sił duchowych i zwolenników sceptycyzmu podających
w wątpliwość rozstrzygnięcia tego sporu na drodze poznania
naukowego. Gdyby kierować się takim podziałem prądów i kierunków także w pedagogice, których fundamentalne przesłanki
są tak samo wyraźnie zakorzenione w określonym nurcie filozoficznym, to moglibyśmy stwierdzić, iż pedagogika bez transcendencji jest reprezentowana przez autorów nawiązujących w swoich założeniach do jednego z nurtów naturalizmu filozoficznego,
a więc w obszarze sceptycyzmu do pozytywizmu (J.M. Mill,
M. Schlick) lub negatywizmu (F. Nietzsche, S. Freud), zaś w zakresie materializmu – do nurtu kontemplacyjnego (F. Engels,
K. Marks) lub aktywistycznego (E. Bloch, G. Lucáčs). Należałoby
zatem zapytać, czy w istniejących klasyfikacjach współczesnych
prądów i kierunków pedagogiki, a jest ich co najmniej kilkanaście 6, dokonuje się takiego dychotomicznego podziału, czy może
jednak należy dokonać takiej ich analizy, która odsłaniałaby wy6
W rodzimej i polskojęzycznej literaturze przedmiotu systematyki współczesnych prądów i kierunków pedagogiki dokonali bądź je rekonstruowali:
L. Chmaj, B. Nawroczyński, S. Kunowski, H. Rowid, K. Sośnicki, B. Suchodolski,
K. Kotłowski, S. Wołoszyn, Z. Melosik, T. Szkudlarek, B. Śliwerski, H.-H. Krü-
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stępowanie i/lub brak transcendencji w fundamentalnych przesłankach wyróżnianych przez komparatystów pedagogii?
Idealizm
Transcendentalizm
Realizm
Filozofia
współczesna
Sceptycyzm
Naturalizm
Materializm

Logicyzm
intuicjonizm
neotomizm
neoaugustynizm
negatywizm
pozytywizm
kontemplacyjny
aktywistyczny

Schemat 2. Klasyfikacja nurtów współczesnej filozofii wg Ulricha Schrade (na
podstawie: U. Schrade, Nurty filozofii współczesnej, wyd. II popr. I uzup.,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003).

W żadnej z istniejących systematyk współczesnej myśli pedagogicznej w Polsce nie ma odniesienia do takiej klasyfikacji jej
nurtów, jaką proponuje U. Schrade, gdyż w odróżnieniu od filozofii, wiedza pedagogiczna konstytuowana jest nie tylko na bazie tej wszechnauki, ale także na wynikach badań z nauk szczegółowych, jak psychologia, socjologia, antropologia kulturowa,
a ostatnio także nauki polityczne 7. Analizując mapy współczesnych kierunków i prądów pedagogicznych można przyjąć tezę,
iż ten, który nie ma w nazwie „transcendencja”, lub którego
przedstawiciele w sposób jednoznaczny nie odwołują się do roli
sił duchowych w procesie wychowania, mógłby być zaliczany
do „pedagogiki bez transcendencji”. Tym samym pedagogiką
bez transcendencji może być każda pedagogika, która nie jest
pedagogiką wiary 8, pedagogiką religii 9, pedagogiką pastoralger, L.G. Gutek, Z. Kwieciński, J. Rutkowiak, L. Kohlberg i R. Mayer, R.G. Paulston, S. Nalaskowski, J. Gnitecki, M. Czerepaniak-Walczak i M. Nowak.
7
Szerzej ukazuję ten problem w odniesieniu do zróżnicowania orientacji
w teoriach wychowania. Por. B. Śliwerski, Cztery orientacje badawcze w teoriach
wychowania, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 2, WN PWN, Warszawa 2003.
8
Por. M. Finke, Pedagogika wiary, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, Poznań 1996.
9
Por. J. Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.
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ną 10 czy wprost pedagogiką chrześcijańską 11, katolicką 12, która
w swoich założeniach nie jest inspirowana chrześcijaństwem,
teologicznie rozumianą i uzasadnianą transcendencją oraz której przedstawiciele nie uwzględniają potrzeby formowania duchowego człowieka w oparciu o tajemnice chrześcijaństwa czy
wartości absolutne, transcendentne.
Co jednak uczynić z podziałem na dwie tak antagonistyczne
orientacje w sytuacji, gdy twórcy wiodących w pedagogice modeli kształcenia i wychowania kierują się ich integracją, łącząc
przysłowiowy „ogień z wodą” po to, by skuteczniej i z uwzględnieniem także innych, niż tylko normatywne czynników, realizować zakładane cele? Klasycznym tego przykładem jest chociażby pedagogika Marii Montessori, Janusza Korczaka, Rudolfa
Steinera czy antypedagogika Hubertusa von Schoenebecka, których twórcy, ugruntowując fundamentalne dla ich pedagogii
założenia rozwoju osoby i jej wychowania w filozofii naturalizmu, włączali zarazem w zakres swoich celów także wartości
transcendentne 13. Tak dychotomicznie rozumiane granice między prądami myśli pedagogicznej dzisiaj już się powoli zacierają. Rolą zaś nauki nie jest upraszczanie wiedzy i wybiórcze jej
rekonstruowanie dla nie zawsze ujawnianych przez niektórych
jej przedstawicieli kryteriów i intencji, ale poszukiwanie prawdy o badanych przez nią zjawiskach i twórcach. Wciąż aktualne
jest pytanie, czy poddając analizie dawne i obecne koncepcje czy
nurty wychowania mamy jedne wchłaniać a inne odrzucać a limine, czy też budować pedagogikę otwartą, odsłaniającą wartość
różnorodnych koncepcji i stanowisk, która stanie się podstawą
do systematyzacji przyjęcia pewnych stałości, źródeł jedności
i możliwości porozumienia między nimi?
Warto przytoczyć w tym miejscu dwa przeciwstawne w swoich źródłowych inspiracjach filozoficznych stanowiska w tej
10

Por. Pedagogika pastoralna, red. M. Marczewski, Polihymnia, Lublin 2003.
Por. Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
12
Por. Pedagogika katolicka. Zagadnienia wstępne, red. A. Rynio, Wydział Nauk
Społecznych KUL, Filia w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999.
13
Por. B. Śliwerski, Pedagogika dziecka, czyli rzecz o pajdocentryzmie, GWP,
Gdańsk.
11
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sprawie, które w rzeczy samej prowadzą do wariantu dialogu
i porozumienia między pedagogiką transcendentną a pedagogiką bez transcendencji. Oto Marian Nowak postuluje poszukiwanie podstaw pedagogiki otwartej w inspiracji chrześcijańskiej.
„Właściwym zatem kierunkiem poszukiwań byłoby zmierzanie
ku nowym koncepcjom, bardziej otwartym i dynamicznym, ku
systemom o większej otwartości na obecny czas i kontekst społeczny, a zwłaszcza na konkretnego człowieka” 14. Karol Kotłowski natomiast, jako przedstawiciel pedagogiki marksistowskiej,
wskazywał już kilkadziesiąt lat temu na możliwość przyjęcia
w socjalistycznej filozofii wychowania (…) „koncepcji wartości
absolutnych – prawdy, dobra i piękna jako: kategorii wartościowania wyznaczonych budową ludzkiej psychiki i kierunkami jej
aktywności; stworzonych przez rozum idealnych wyznaczników ludzkich dążeń, wektorów nadających sens praktycznemu
działaniu wychowawczemu” 15.
W niektórych okresach rozwoju polskiej pedagogiki i istniejących w niej podziałach myśli na różnorodne kierunki i prądy
znajduje się też i taka pedagogika, która wyklucza z procesu
wychowania jako jedną z jego składowych czy istotnych kontekstów właśnie transcendencję. Dominacja tak rozumianej pedagogiki bez transcendencji niewątpliwie miała miejsce w fazie
ortodoksji w Polsce obejmującej rozwój linearny pedagogiki od
końca lat 40. poprzez lata 50.-80. XX w. do roku 1990. To właśnie
po 1947 r. nastąpił kryzys i załamanie w polskiej pedagogice po
przyjęciu przez Biuro Polityczne KC PPR ofensywy ideologicznej wzmocnionej stosowaniem przemocy i represji celem podporządkowania przez centrum systemu oświatowego. Był to okres
tworzenia monocentrycznego ładu społecznego, który cechowało dążenie do patriarchalizmu, stabilności oraz zdogmatyzowana wartość systemu polityczno-gospodarczego. W latach 60-70.
powstała pedagogika upaństwowiona i upartyjniona, której rola
sprowadzała się do:

14

M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji
chrześcijańskiej, RW KUL, Lublin 1999, s. 26.
15
K. Kotłowski, Problem wartości w pedagogice socjalizmu, „Studia Pedagogiczne” 1970, t. 20, s. 442.
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– centralizacji rozpowszechniania i kontroli paradygmatu
funkcjonalnego, poszukiwanie projektu edukacyjnego (wychowawczego), dla którego punktem odniesienia miał stać się
określony ideał człowieka, funkcjonalny względem przyjętej
wizji „postępu”;
– antagonistycznego postrzegania świata (dwubarwnego), zamknięcia się przed przenikaniem innej wiedzy, definiowanej
zresztą jako „gorszej”;
– wykluczającej krytyki i „samokrytyki” wszystkich nurtów teoretycznych i ideologicznych z okresu II RP oraz nurtów zachodnich (tzw. burżuazyjnych);
– dominacji metodologii pozytywistycznej wraz z dążeniem do
ustalania prawidłowości naukowych;
– dominacji całościowego paradygmatu „naukowej pedagogiki socjalistycznej” (H. Muszyński, M. Krawczyk, K. Jaskot,
B. Suchodolski, K. Konarzewski) w połączeniu z marginalizacją wszystkich innych orientacji pedagogicznych.
W społeczeństwie quasitotalitarnym, w którym panowało dążenie do ujednolicenia elementów struktury społecznej, pedagogika bez transcendencji legitymizowała ostateczną i niepodważalną ideologię oddziaływań politycznych jako pedagogicznych
przy jednoczesnym odrzucaniu wszelkich alternatyw, które mogłyby ją jedynie osłabić i zakłócić proces edukacji. Tym samym
sprzyjała ona utrwalaniu izolacji od innych prądów i nurtów
wychowawczych, tłumiąc zarazem zdolność do autokrytyki i samokorekty. Odrzucanie pluralizmu ofert w naukach o wychowaniu miało zapobiec rozumowaniu, że wszystkie alternatywne
propozycje mają różną wartość.
Konstytuowanie pedagogiki bez transcendencji było zatem
ściśle powiązane z istniejącym porządkiem społecznym, który
miał wbudowany mechanizm własnej legitymizacji. Powstanie
w PRL pedagogiki socjalistycznej zapoczątkowało marginalizowanie pedagogiki religii, mistycznej, idealistycznej na rzecz jedynie „naukowego” systemu teoretycznej wiedzy o wychowaniu,
której założenia ontologiczne, epistemologiczne, aksjologiczne,
teleologiczne i metodologiczne utraciły swoją problematyczność
wraz z podporządkowaniem ich monocentrycznemu ładowi
społecznemu i ofensywie ideologicznej władzy totalitarnego
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państwa. Tym samym pedagogika transcendentna utraciła sens
swojego istnienia jako „nienaukowa”, wręcz wroga założeniom
„postępowej ideologii społecznej” 16.
Badania komparatystyczne myśli pedagogicznej w Polsce Ludowej, podobnie jak i w ościennych krajach socjalistycznych 17
miały do spełnienia co najmniej jeden z dwóch celów:
1. Odrzucenie wszystkich niezgodnych z marksizmem prądów
i nurtów pedagogicznych oraz jednostronne, fragmentaryczne odczytywanie tych teorii w spreparowanym pod pozorem
naukowości polu oglądu. Istotą rozróżnień teoretycznych
było doprowadzenie dzięki pseudokomparatystyce 18 do odgórnie rozstrzygającej konkluzji, iż każda pozamarksistowska teoria wychowania, albo ma „sens klasowy, ukryty wśród
rozważań niejednokrotnie całkiem słusznych i dostatecznie
uzasadnionych” 19, albo jest zupełnie bezużyteczna, „toksyczna” czy wręcz niebezpieczna.
2. Uzasadnianie, iż pedagogika, w tym szczególnie teoria wychowania socjalistycznego, osiągnie tylko wówczas wyższy
stopień rozwoju, kiedy podporządkuje się regułom empiryzmu logicznego i przejdzie od subiektywizmu, metafizyki do
obiektywizmu metodologicznego 20.
Czołowym przedstawicielem pedagogiki bez transcendencji
był w Polsce Heliodor Muszyński, który formułując założenia
ideowe wychowania socjalistycznego oraz konstruując teore16

T. Hejnicka-Bezwińska, Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności, Wydawnictwo 69, Warszawa 1997.
17
Por. M. Cipro, Principy vychovy, Praha 1987; W.J. Pilipowskij, Kritika sowriemiennych burżuaznych teorii formirowania licznosti, Moskwa 1985; F. Singule,
Pedágogické směry 20. stoleti, Praha 1966; K.A. Szwarcman, Filosofia i wospitanie,
Moskwa 1989.
18
Por. K. Kotłowski, O przyczynach upadku pedagogiki uniwersyteckiej w Polsce
Ludowej, „Nowa Szkoła” 1957 nr 3, s. 278-279.
19
L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963,
s. 17; K. Kotłowski, Pedagogika filozoficzna na UŁ w 30-leciu PRL, „Acta Universitatis Lodziensis” Seria I, zeszyt 14, Łódź 1976, s. 121n.
20
Por. H. Muszyński, Wstęp do metodologii pedagogiki, PWN, Warszawa 1970;
K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN, Warszawa
1982; H. Gajdamowicz, Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego
w świetle założeń pedagogiki filozoficznej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, s. 33.
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tyczne podstawy pedagogiki marksistowskiej w zakresie kształtowania osobowości człowieka, pisał wprost: „musimy się dzisiaj
zdobyć na pedagogikę ideowo zaangażowaną i uprawianą partyjnie, z partyjną odpowiedzialnością, przy wiodącym udziale
partyjnych pedagogów. Dzisiaj właśnie pedagogowie partyjni
stanowią siłę w naukach pedagogicznych i stać nas na to, abyśmy rzeczywiście mogli w całym słowa tego znaczeniu partyjną
pedagogikę uprawiać” 21.
Cele pedagogiki socjalistycznej wyprowadził H. Muszyński
z filozofii materializmu dialektycznego i historycznego, formułując następujące założenia aksjologiczne:
1. „najwyższą wartością jest człowiek,
2. jedynym światem człowieka jest materialny, historycznie
kształtowany świat ludzi,
3. najważniejszym dobrem w ziemskiej egzystencji człowieka
jest jego szczęście i rozwój,
4. liczy się dobro każdego człowieka, a więc powszechne szczęście i rozwój ludzi,
5. szczęście i rozwój ludzi zależą przede wszystkim od całokształtu warunków życia społecznego,
6. warunki te zapewnia ustrój socjalistyczny” 22.
Na gruncie teorii marksistowskiej człowiek stanowił wartość
najwyższą. Ze względu na niego, jego dobro i szczęście, wysuwa
się określony ideał życia społecznego. Jednostka ludzka, jej pełny
rozwój i doskonałość, staje się podstawowym przedmiotem wychowania. Z przypisanego miejsca człowieka w społeczeństwie
oraz roli i zadań jakie powinien w nim pełnić wyprowadził ideał
wychowania, w którym nie było miejsca dla wartości transcendentnych, absolutnych. Proces wychowania w tym ujęciu ma
więc nie tylko swój początek, ale i koniec, którego wymiernym
wskaźnikiem jest wpojenie jednostce myślenia i działania zgodnego z przepisami ról obowiązujących w określonej grupie społecznej. Tak więc proces wychowawczy kończy się w momencie, w którym jednostka jako dorosły człowiek staje się sprawnie
21

H. Muszyński, Dyskusja – Partyjna Narada Pedagogów, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, (03-04.12.1973), „Kwartalnik Pedagogiczny” 1974 nr 2, s. 64.
22
H. Muszyński, Ideał i cele wychowania, WSiP, Warszawa, 1974, s. 74.
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działającym trybem machiny społecznej, ustrojowej podtrzymując zarazem jej status quo.
Także Kazimierzowi Sośnickiemu można przypisać tworzenie pedagogiki, która byłaby teorią wychowania bez transcendencji. Postrzegał ją bowiem jako naukę teoretyczną, redukcyjną, pozbawioną prawa „generowania” teorii, a wiec czerpiącą
wiedzę prawdziwą o wychowaniu z innych nauk teoretycznych,
jak psychologia, etyka, socjologia, aksjologia itp. Przez wychowanie K. Sośnicki rozumiał pewien ciąg dodatnich i trwałych
zmian ilościowych oraz jakościowych prowadzących do nowego
stanu fizycznego i psychicznego człowieka 23. Podstawowe pojęcia, jakie wiązał ten autor z procesem wychowania, to: norma,
obowiązek i powinność, sprawstwo i odpowiedzialność 24. W cały proces wewnętrzny dokonujący się w wychowanku, łączący
się z procesem wychowywania, w jego składniki intelektualne, uczuć i woli są wplecione w różny sposób elementy normy,
a z nią elementy wartości, obowiązku i powinności, które stanowią odpowiednik sytuacji zewnętrznej jako „wewnętrzna sytuacja” tworząca ośrodek całości procesu wychowania 25. Czynnikami warunkującymi ów proces są sytuacje wychowawcze, środki
wychowawcze i dyspozycje psychiczne wychowanków.
W przypadku sytuacji wychowawczych mamy – zdaniem
K. Sośnickiego – do czynienia z wywoływaniem zmian w przeżyciach emocjonalno- wolicjonalnych i w odpowiednim działaniu wychowanków, które powodują nowe uczucia, dążenia czy
decyzje. Środki wychowania są warunkiem uzyskania celów
wychowania, zaś dyspozycje psychiczne wychowanka są nie
empirycznym i potencjalnym warunkiem wystąpienia aktualnych zjawisk psychicznych, których znajomość u wychowanka
przez wychowawcę pozwala przewidywać możliwe reakcje pojawiające się w różnych sytuacjach wychowawczych. Istotnym
kryterium oceny poziomu naukowego teorii wychowania jest jej
praktyczna wartość, jej wpływ na toczący się w społeczeństwie
proces wychowania.
23

Por. K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, NK, Warszawa 1964.
Por. K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, NK, Warszawa 1973.
25
Por. tamże, s. 72.
24
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To właśnie ścisłe powiązanie ogólnej teorii wychowania
K. Sośnickiego z jej podłożem społeczno-politycznym i osadzeniem celów wychowania w filozofii materializmu dialektycznego i historycznego sprawiło, iż stała się ona instrumentem
kształtowania tak zwanego światopoglądu naukowego i dostosowywania młodego pokolenia do ustroju socjalistycznego. Jak
pisał K. Sośnicki: „Z tego obrazu świata, człowieka i jego roli
na świecie pedagogika socjalistyczna wyprowadza wnioski dla
wychowania. Głównym więc celem wychowania jest wdrażanie wychowanka w światopogląd naukowy, dający naukowy
obraz świata, człowieka i roli człowieka w świecie. Konsekwencją tego obrazu jest wdrażanie nowego pokolenia do czynnego
udziału w budownictwie socjalizmu i komunizmu” 26. Tak więc
i ta teoria wychowania stała się służebną koncepcją myślową
wychowania w stosunku do praktyki, kierując działalność praktyczną pedagogów na realizację wybranych przez teoretyka celów wychowania, a uznanych i uzasadnianych przez naukę za
wartościowe, godne realizacji. Tak rozumiana teoria wychowania, preferując jeden, wykluczający zarazem pozostałe, system
wartości i wyprowadzając z orientacji światopoglądowej jako
naczelnej dla danego społeczeństwa idee, wiążące poszczególne normy w jedną całość, nabierała charakteru normatywnego
i ideologicznego zarazem, który z transcendencją miał niewiele
wspólnego.
Kolejną z pedagogii bez transcendencji, a wciąż obowiązującą ze względu na jej zakorzenienie w psychologii behawioralnej,
jest teoria oddziaływań wychowawczych Krzysztofa Konarzewskiego 27. Autor ten uważał, że jeśli pedagogika ma być nauką,
której rolą jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania typu: Jak
jest i dlaczego tak jest?, to musi uwolnić się od radzenia sobie
z pytaniami w rodzaju: Jak być powinno? Ku czemu należy wychowywać młode pokolenia? Źródłem każdej teorii oddziaływań
wychowawczych powinna być – zdaniem tego autora – zweryfikowana empirycznie wiedza naukowa, zwłaszcza trafna teo26

K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, dz. cyt., s. 203.
Por. K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN,
Warszawa 1982.
27
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ria psychologiczna o mechanizmach ludzkiego zachowania się.
Psychologia ma stanowić dla teorii wychowania swoisty układ
odniesienia, strukturę porządkującą jej twierdzenia o wychowaniu i jego skuteczności.
Dla Konarzewskiego pedagogika jako teoria oddziaływań wychowawczych musi być aksjologicznie neutralna, a więc i wolna
od transcendencji, jeśli chce się zajmować badaniem sposobów
i warunków wywoływania zmian w psychice człowieka. Staje
się naukową (w węższym sensie tego słowa) teorią wyjaśniającą
i przewidującą zmianę psychiczną w wychowanku przez odwołanie się do czynności wychowawcy i warunków, w których one
przebiegają. Inaczej mówiąc, „teoria wychowania staje się teorią
metod wychowawczych, w której jedynym kryterium przyjęcia
lub odrzucenia jakiegoś twierdzenia jest jego zgodność z naukowo przyjętym doświadczeniem” 28. Teoria wychowania jest więc
wiedzą pochodną wobec wybranej przez pedagoga psychologicznej teorii zmian zachowań ludzkich, zaś jej zadaniem jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy o sposobach wywoływania
tych zmian oraz dokładne określenie czynników, które wpływają na skuteczność metod wychowania. Można ją rozwijać niezależnie od kryteriów wartościowania potencjalnych skutków jej
zastosowań.
Przez wychowanie autor ten rozumie celową działalność,
w której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka. Proces ten należy do najbardziej skomplikowanych procesów społecznych, gdyż „(…) interferują ze sobą w rozmaity sposób trzy
względnie niezależne ścieżki czasowe: czas historyczny, czas
mikrospołeczny i czas rozwojowy” 29. Dziecko tkwi we wszystkich tych czasach jednocześnie więc zmiany jakim podlega zależą od epoki historycznej, w której znalazło się społeczeństwo,
od zdarzeń zachodzących w najbliższym otoczeniu dziecka i od
wewnętrznego kalendarza jego rozwoju.
Istotą wychowania jest zatem dostarczanie dziecku okazji
do takich doświadczeń, które doprowadzają do kolejnej zmia28

K. Konarzewski, Teoria wychowania a światopogląd, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1981 nr 3, s. 25.
29
K. Konarzewski, M. Szymańczak, Kiedy dziecko mówi nie, NK, Warszawa
1988, s. 201.
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ny rozwojowej. Są to: oddziaływanie na jednostkę za pośrednictwem grupy społecznej oraz oddziaływanie bezpośrednie na
względnie wyizolowaną jednostkę. Tak rozumiana wiedza pedagogiczna może być wykorzystywana do skutecznej realizacji
każdej pedagogiki, w tym i pedagogiki transcendentnej. Odróżniając wychowanie jako fakt od wychowania ujmowanego
jako zadanie 30, autor pozostawia innym dyscyplinom naukowym – socjologii, psychologii, historii czy teologii – badania nad
wychowaniem jako faktem – społecznym, psychologicznym,
historycznym, religijnym itp. W każdym z tych przypadków
wychowanie podlega opisowi oraz wyjaśnianiu przez odniesienie działalności wychowawczej do pewnego kontekstu kulturowego, społecznego, psychologicznego, wyznaniowego itp. Ogół
wyjaśnień składa się na wyczerpującą wiedzę o wychowaniu.
Proces ten może badać każda dyscyplina nauk społecznych, ale
tylko pedagogika go projektuje.
Cele wychowania w pedagogice Konarzewskiego to zamierzenia, które powinien stawiać przed sobą wychowawca. Te zamierzenia ukierunkowują działanie i dostarczają miary jego skutków, dzięki czemu następne zamierzenia mogą być realistycznie
modyfikowane. Celem, czyli przedmiotem działania wychowawcy mogą być pewne dyspozycje psychiczne wychowanków
albo pewne stany środowiska, w którym żyją. W pierwszym wypadku cel jest wyrażony w kategoriach psychologicznych (określone nawyki, postawy, zdolności, cechy osobowości itp.), które
miałyby być wytworzone w wychowanku w wyniku oddziaływań wychowawczych. W drugim przypadku cel jest wyrażony
w kategoriach socjologicznych (określone struktury zbiorowości, role, normy, wzory kulturowe itp.), które miałyby charakteryzować społeczność poddawaną wpływom wychowawczym 31.
Wychowankowie stają się odbiorcami, ale nie współtwórcami własnych celów. Cel wychowania wyznacza sposoby działania i środki, jakie należy zastosować do jego osiągnięcia, określa
kolejność ich realizacji, porządek czasowy oraz przez zestawie30

Por. K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, dz. cyt.,
s. 6; K. Konarzewski, Teoria wychowania a światopogląd, dz. cyt., s. 23-24.
31
Por. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, t. 1, red. K. Kruszewski, PWN,
Warszawa 1991, s. 309.
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nie wyników uzyskanych z zamierzonymi, pokazuje osiągnięty
efekt. Obie funkcje łączą się oczywiście ze sobą, ponieważ ocena,
czyli zbiorczy zapis rozbieżności między wynikiem, a zamierzeniem, wpływa na dobór metod i środków oraz na przeformułowanie celu w następnym cyklu działania.
Uzasadnienie dla pedagogiki bez transcendencji w systematyce prądów i kierunków pedagogicznych odnajdujemy explicite
w syntezie kierunków pedagogicznych XX w. Ludwika Chmaja.
Już we wstępie do wydanego w 1963 r. dzieła autor ten stwierdził: „Nauka, posługując się jasnymi i wyraźnymi dla myśli pierwiastkami ilościowymi, tworzy mechanistyczny obraz świata,
w którym nie ma miejsca na żadne jakościowe stopniowanie bytu,
teleologiczne powiązania, gdyż wszystko odbywa się według
praw mechanicznego przemieszczania się jednorodnych cząsteczek-atomów. Toteż przeistoczyła się ona w naturalistyczną metafizykę, która przeczy istnieniu wszystkiego, czego stwierdzić
nie można za pomocą obserwacji i eksperymentu. Równocześnie
wzrastająca krytyka wartości nauki, usiłująca wykazać, że nie
wszystkie zjawiska dadzą się sprowadzić do tego, co ilościowe
i wymierzalne, że przypadek i wolność grają również niemałą
rolę we wszechświecie, budzi sceptycyzm i powoduje nawrót
do różnych subiektywnych interpretacji świata, a tym samym
do niepewności i wykorzystywania jej do wszelkich wstecznych
wierzeń i dążności” 32.
Rekonstrukcję prądów i kierunków pedagogicznych pierwszej połowy XX w. L. Chmaj podporządkował tezie, iż czynnikiem eliminującym wszelką transcendencję z pedagogiki są wyniki badań nauk przyrodniczych, psychologii i socjologii, dzięki
którym zmienił się pogląd na człowieka i uległy przeobrażeniom
wszelkie pojęcia antropologiczne. „Znikła przepaść, jaka dotąd
dzieliła naturę i ducha; dusza ludzka i jej twórczość okazały się
podległe również prawom rozwojowym, osobowość zaś takim
samym skoordynowanym systemom zachowania się, jakim jest
nasze ciało” 33. Człowiek rozwija się jedynie w związku z życiem
32

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963,
s. 9-10.
33
Tamże, s. 14.
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społecznym, które podporządkowane jest rozwojowi ekonomicznemu, stosunkom gospodarczym. To byt określa świadomość,
toteż pojawienie się racjonalizmu w humanistyce miało – zdaniem L. Chmaja – wyeliminować z wychowania wszelki idealizm, który „(…) usiłował zamknąć całą bogatą różnorodność życia w swoje sztywne i niezmienne pojęcia, który nie uwzględniał
zwłaszcza historycznej rzeczywistości człowieka (…)” 34.
Prądy pedagogiki idealistycznej, w tym transcendentnej miały – zdaniem L. Chmaja – pod pozorem walki o wolność, godność
człowieka i narodów wzmocnić, uzasadnić i utrzymać ustrój kapitalistyczny, który opierał się na nierówności klas i wyzysku
człowieka. Ani pedagogika kultury ze swoją ideą pogłębiania
rozwoju duchowego człowieka ku osiąganiu przez niego wartości absolutnych, ani pedagogika religijna pojmująca swoją służbę
społeczną w kategoriach odrodzenia moralnego nie zasługiwały
zatem na akceptację, gdyż pozostawały obojętne lub akceptowały istniejący ustrój niesprawiedliwości społecznej.
W kilka lat później ukazała się w Polsce kolejna synteza ewolucji prądów i kierunków pedagogicznych na przełomie XIX
i XX w. autorstwa Kazimierza Sośnickiego, w której chronologicznie występują najbardziej znaczące dla tej nauki kierunki
i systemy wychowawcze. Autor ten uważał, że porównawcza
analiza współczesnych kierunków i prądów pedagogicznych
powinna dotyczyć najbardziej typowych kierunków, w których
główne pojęcia, prawa i zasady występują w sposób możliwie
wyraźny i ostry. Tym samym kierunek pedagogiczny ograniczał
on do tylko jednej dziedziny wychowania, określając w sposób
właściwy dla tej dziedziny lub nawet dla jej pewnej strony czy
składnika przedmiot, treści i metody pedagogiczne (na przykład
kierunek „szkoła pracy”, „nowe wychowanie”, „nowa szkoła”,
„pedagogika tradycyjna” itp.) 35. Opracował on schemat ich rozwoju z zaznaczeniem na nim linii symbolizujących ich powstanie, fazę szczególnego rozkwitu i zanikania.

34

Tamże, s. 15.
Por. K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX, PZWS,
Warszawa 1967, s. 19.
35
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W zaproponowanej przez K. Sośnickiego klasyfikacji najbardziej typowych systemów i kierunków pedagogicznych przełomu XIX i XX w. przeważały pedagogie bez transcendencji,
a więc: szkoła tradycyjna, „nowe wychowanie”, pedagogika
pragmatyzmu, pedagogika funkcjonalna, pedagogika eksperymentalna, pedagogika głębi, pedagogika społeczna, esencjalizm
pedagogiczny i pedagogika egzystencjalizmu 36.

Szkoła tradycyjna
Nowe
wychowanie
Pedagogika
socjalistyczna
Esencjalizm
i pedagogika realizmu
Pedagogika
faszystowska

Italia
Niemcy

Schemat 3. Rozwój podstawowych kierunków pedagogiki na przełomie XIX
i XX w. (źródło: K. Sośnicki, 1967, s. 22)

Zgodnie z obowiązującą wówczas doktryną eliminowania
duchowości z podstawowych fenomenów w procesie wychowawczym wskazywał, że takie kierunki, jak personalizm, pedagogika kultury czy pedagogika neoidealizmu – pominięte
zresztą w powyższym schemacie – cechował błędny przerost subiektywizmu i indywidualizmu. „Rozwiązanie zagadnienia istoty świata, istoty człowieka i jego roli w świecie nadaje dopiero
sens podstawowym założeniom wychowania. Coraz wyraźniej
występuje też przekonanie wśród pedagogów, że nawet w systemach, które chciały być neutralne i bezświatopoglądowe, jest widoczne przyjęcie takich założeń, czasem w sposób nieświadomy
i bezkrytyczny, czasem jako celowo zamaskowane. Pedagogika
w gruncie rzeczy jest nauką filozoficzną, gdyż idzie w niej ostatecznie o wychowanie dla określonego światopoglądu, który jest
pochodny w stosunku do filozofii. Najwyraźniej – jak pisał – ten

36

Por. tamże.
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fakt akcentuje pedagogika socjalistyczna, określając światopogląd naukowy jako jej główne źródło 37.
Niezwykle interesujące w pracy badawczej K. Sośnickiego
nad ewolucją współczesnych mu idei pedagogicznych jest to, iż
dostrzegał on trudności w braku integracji w całości systemów
i kierunków pedagogicznych, będącej wynikiem utrzymującego
się w naukach o wychowaniu myślenia dychotomicznego, podtrzymującego antynomie pedagogiczne, „które przybierają różne
postaci jak: swobodne wychowanie a urabianie, wolność a przymus, liberalizm a autorytaryzm, indywidualizm a uspołecznienie, subiektywizm a obiektywizm, światopogląd indywidualistyczno-pluralistyczny a światopogląd monistyczny i naukowy.
Antynomie te ostatecznie skupiają się dokoła problemu istoty
człowieka, dokoła przeciwstawienia naturalizmu i humanizmu.
Idzie o to – jak słusznie pisał – czy należy pojmować istotę człowieka jedynie według przyczynowej metody przyrodniczej,
czy też ponadto jako istotę «humanistyczną», podlegającą jeszcze innym prawom, niż tylko prawo konieczności przyczynowej, a więc prawom wartości i powinności” 38. Niestety, do dnia
dzisiejszego utrzymuje się w polskiej pedagogice ta tendencja.
Nadal bowiem ukazuje się rozwój prądów i kierunków pedagogicznych w kategoriach wzajemnego ich się wykluczania.
W fazie ortodoksyjnej pedagogiki pozytywistycznej towarzyszyło też rozwojowi nauk o wychowaniu podejście teleologiczne
oraz tęsknota za subiektywną interpretacją świata, niepewnością
i wiarą. Przeciwny w tamtym okresie podziałowi pedagogiki na
naukową (bez transcendencji), wykorzystującą jedynie metody
nauk przyrodniczych (sciences) i nienaukową, czyli odwołującą
się do nauk społecznych, humanistycznych (lettres) był między
innymi Karol Kotłowski. W istocie – jak pisał – „pedagogika
jest jedna, tylko poszczególni pedagogowie mogą stosownie do
swych zainteresowań zajmować w opracowanych przez siebie
zjawiskach określone punkty widzenia i w konsekwencji eksponować w swych opracowaniach momenty historyczne, psychologiczne, socjologiczne lub wreszcie filozoficzne nadając im
37
38

Por. tamże, s. 8-9.
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przez to odpowiednie zabarwienie. Ogólnie rzecz biorąc żaden
kierunek pedagogiki nie może lekceważyć filozofii, gdyż w ostatecznej instancji tylko ona może wyjaśnić wychowawcy sens jego
pracy. Zwrócił na to uwagę F. Engels w Dialektyce przyrody twierdząc, że ci, którzy pragną świadomie wyzwolić się w swych badaniach od wpływów filozofii, wpadają z reguły nieświadomie
w zależność od innej filozofii, najczęściej gorszej niż ta, od której
chcą się wyzwolić” 39.
Recepcja reprezentatywnego w świecie myślenia pedagogicznego, filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego
w okresie ortodoksji, a dokonana nie tylko przez K. Kotłowskiego, ale i W. Okonia, L. Chmaja czy K. Sośnickiego sprawiła, że
mogła kiełkować w pedagogice heterodoksja i heterogeniczność
jako szansa na odnowę wielorakości teorii pedagogicznych,
w tym także na przetrwanie pedagogiki transcendentnej. Nie
ma bowiem – jak pisał Karol Kotłowski – „jednej prawdy pedagogicznej, jest ich wiele i wiele jest różnych dróg prowadzących
do wartościowych społecznie realiów” 40. Wychowawcy powinni
zatem wierzyć w to, że w każdych warunkach istnieje do odkrycia jakaś właściwa droga prowadząca do pedagogicznego sukcesu w dziedzinie wychowania i być czujnymi na biegnącą obok
niej łatwą ścieżkę prowadząca na manowce czy na bezdroża niewłaściwych postaw czy obcych i szkodliwych dla społeczeństwa
zachowań.
Karol Kotłowski rekonstruując spór o wartości w filozofii wychowania, wskazał na ich radykalnie odmienne źródła stanowienia, a tym samym na kierunki i prądy wpisujące się w ten
dychotomiczny podział. W jego przekonaniu, pedagogika wywodzi się z filozofii, toteż żaden z jej kierunków nie może lekceważyć tych korzeni. One bowiem stanowią ostateczny punkt
odniesienia do eksplikacji sensu wychowania. Naukowiec usiłujący świadomie wyzwolić się w swych badaniach od wpływów
39
K. Kotłowski, Pedagogika filozoficzna na Uniwersytecie Łódzkim w trzydziestoleciu Polski Ludowej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, zeszyt 14,
1976, s. 120.
40
K. Kotłowski, O przyczynach upadku pedagogiki uniwersyteckiej w Polsce Ludowej, „Nowa Szkoła” 1957 nr 3, s. 280.
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filozofii – popada z reguły nieświadomie – w zależność od innej
filozofii. Nauki o wychowaniu nie bazują na jakiejś jednolitej,
zwartej doktrynie.
Wyodrębniając w dorobku pedagogiki okresu międzywojennego takie nurty jak pedagogika personalistyczna, spirytualistyczna, perenialistyczna czy pedagogika kultury jednoznacznie wskazywał na ich charakter transcendentny. We wstępie do
książki Filozofia wartości a zadania pedagogiki uczulał pedagogów,
iż tego typu podziały w humanistyce mają głównie podłoże polityczne, a nie naukowe. „Są jednak epoki, kiedy nowa zdobywcza klasa, dokonując «przewartościowania wartości», narzuca
reszcie społeczeństwa inny ustrój i inny system wartości, posługując się przy tym najczęściej terrorem” 41. Nie ma zatem sensu dokonywanie podziału na pedagogikę transcendentną i bez
transcendencji. Wychowania nie można zaliczać do nadbudowy
ideologicznej, gdyż czym innym są poglądy na ten proces i jego
instytucje, a czym innym samo zjawisko wychowania, które „obsługując” nadbudowę ideologiczną w państwie „(...) przekazuje
młodzieży nie tylko elementy kultury mające na celu podtrzymanie bazy, lecz również i te, które są poza nią, a nawet są jej
wrogie. (...) Każda nauka (...), a więc i pedagogika jest formą społecznej świadomości i produktem wysiłku wielu epok i generacji
ludzkich, dlatego nie wolno odnosić jej do jednej nadbudowy,
a tym bardziej włączać w jej skład” 42.
Kotłowski wyraźnie opowiadał się za pluralizmem myśli
pedagogicznej, za dopuszczeniem do analiz naukowych filozoficznie, psychologicznie czy socjologicznie zróżnicowanej refleksji o sensie i celach wychowania. Wszelkie próby skrywania tej
różnorodności na rzecz narzucania społeczeństwu jednej tylko
wykładni obowiązującej ideologii wychowania wytwarza wobec niej także nurt opozycyjny. „Wydaje się, że nawet przyjęcie
w pedagogice trzeciej warstwy wychowania nie byłoby jakimś
rażącym błędem, ponieważ w wychowaniu osobowości typu
socjalistycznego chodzi nie tylko o indoktrynowanie elemen41

K. Kotłowski, Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 7.
42
Tamże, s. 15.
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tów kultury podtrzymujących wyłącznie bazę socjalizmu czy
komunizmu, lecz również tych, które po obsłużeniu innych baz
zostałyby uznane za wartościowe również dla formacji bezklasowych, oraz o tworzenie wartości, które przekazywane z pokolenia na pokolenie będą w stanie obsłużyć wiele następujących
po sobie baz przyszłych, obecnie nie znanych nam, formacji
społecznych” 43.
Proces wychowania, podlegając uwarunkowaniom społeczno – historycznym, przebiega według własnych, wewnętrznych
prawidłowości. Powołując się na René Huberta uważał, że pierwszym piętrem pedagogiki jako nauki o wychowaniu powinna
być właśnie filozofia wychowania lub refleksja filozoficzno-pedagogiczna, w skład której wchodziłyby także badania porównawcze prądów i kierunków pedagogiki. To dzięki nim można byłoby dokonywać badań tkwiących u ich podstaw źródeł
aksjologicznych jako bliższych transcendencji lub jej odległych.
„Nierozróżnianie odrębności warstw wychowania i w związku
z nimi różnych typów prawidłowości pedagogicznych zawsze
będzie prowadziło w dyskusjach do pseudokontrowersji i nieporozumień” 44. W obrębie każdej z tych orientacji zwarte są ich
prądy czy nurty, które także różnicują pedagogów w refleksji
i praktyce wychowawczej.
Każdy prąd wychowania odwołuje się do określonej (-ych) teorii wartości. Nie ma zatem pedagogiki „bezwartościowej”, gdyż
wychowując „dzieci i młodzież, staramy się zawsze osiągnąć
jakiś cel, przedstawiający (...) jakąś wartość dla społeczeństwa
lub jednostki, albo też jednego i drugiego” 45. W jednej ze swoich
rozpraw K. Kotłowski wskazał jednak na brak ścisłej odpowiedniości pomiędzy prądami panującymi w aksjologii i pedagogice.
„Pozornie wydaje się oczywiste, że pedagog idealista będzie
starał się korzystać z dorobku myśli idealistycznej w dziedzinie
aksjologii, unikając materialistycznego, i odwrotnie. Nie zawsze
jednak tak bywa (...)” 46. Zaproponował za Dilthey’em klasyfi43

Tamże, s. 23.
K. Kotłowski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964, s. 24.
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K. Kotłowski, Filozofia wartości a zadania pedagogiki, dz. cyt., s. 33.
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kację teorii wartości, opierając ją na trychotomicznej skali zasadniczych stanowisk światopoglądowych, a mianowicie: naturalizmu, idealizmu obiektywnego i humanizmu (idealizmu wolności) oraz uzupełniając je o aktywne teorie wartości. „Na przykład
pedagogika kultury czy personalistyczna korzystają z nie tylko
z idealistycznych koncepcji wartości, lecz nie gardzą bynajmniej
osiągnięciami naturalizmu i socjologizmu, o ile te okazują się
przydatne ich zamierzeniom, a tak właśnie często bywa” 47.
W świetle poglądów K. Kotłowskiego, każdy z nurtów wychowania różni się swoimi założeniami, które explicite powinny
orientować wychowawców na określone wartości. Istotą bowiem wychowania jest dążenie do osiągania jakichś wartości dla
społeczeństwa lub dla jednostki, albo też dla jednego i drugiego.
Wychowawca powinien znać nie tylko cel, do którego zamierza
prowadzić wychowanka, ale i strukturę oraz hierarchię wartości.
Stojąc na gruncie określonej filozofii wartości nie jest dzięki temu
bezradny wobec rzeczywistości, gdyż dysponuje odpowiednim
„kompasem ideowym”, pozwalającym mu wznieść się ponad
trudności otaczającej go rzeczywistości. Filozofia wartości broni go przed dezorientacją pedagogiczną i doktrynalnym fetyszyzmem. Wychowanie człowieka jest procesem jego integracji
wokół wartości z zachowaniem pewnych prawidłowości, które
z jednej strony wyznaczają fazy jego rozwoju psychofizycznego,
z drugiej zaś sama natura wartości i ich hierarchia 48.
Pedagogika bez transcendencji lokowałaby się zatem w pedagogice naturalistycznej, socjologizmie pedagogicznym i w pedagogice eksperymentalnej, empirycznej, socjalistycznej (tabela 2).
Inny z polskich pedagogów – Bogdan Suchodolski wskazywał
w jednej ze swoich prac na trzy źródła kształtujące główne nurty
w myśli pedagogicznej, a mianowicie: 1) ogólniejsze koncepcje
człowieka, które wypracowali filozofowie, 2) coraz bardziej systematyczne i kierowane określoną problematyką badania empiryczne i wynikające z nich uogólnienia oraz 3) dążenia społeczne, zmierzające ku utrzymaniu istniejącego porządku lub ku
47

Tamże, s. 42.
Różnice między wychowaniem w świetle socjologizmu pedagogicznego
i pedagogiki kultury Kotłowski rekonstruuje w swojej książce Filozofia wartości
a zadania pedagogiki, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków 1968.
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transcendentnymi
odkrywa je i odtwarza w stopniu
w stosunku do człowieka,
niedoskonałym
ale są zdeterminowane
przez działanie i sądzenie
podmiotu, który jest
traktowany jako uniwersalny
duch – inteligencja sądząca
i wartościująca.

Psychologia eksperymentalna
Pedagogika socjalistyczna

Le Senne

Lavelle

AKTYWNE TEORIE
WARTOŚCI
Wartości pojawiają się
w świecie fizycznym,
aksjologicznie neutralnym.
Każde istnienie jest „formacją
aksjologiczną”, istnienie
i wartość mają jednoznaczny
wspólny początek, zawieszone
pomiędzy dwoma czynnikami
tworzenia – czynnika
działającego i ideału.

Tabela 2. Klasyfikacja poglądów na istotę wartości oraz wynikające z niej kierunki pedagogiczne (na podstawie K. Kotłowski,
Filozofia wartości a zadania pedagogiki, dz. cyt., s. 41).

Socjologizm

Psychologizm

Wartości są ulokowane
w psychice podmiotu,
odczuwającego je jako
przyjemności, lub też
przykrości.

NATURALIZM
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jego obaleniu, a wyrażające się w programie działań wychowawczych 49. Dostrzegając różnice w myśli pedagogicznej powstałe
pod wpływem tych czynników, które rządziły postępem poznania pedagogicznego, i tych, które decydowały o jego zastoju lub
regresie, należy – zdaniem tego pedagoga – zwrócić szczególną
uwagę na znaczenie, jakie dla rozwoju nauk o wychowaniu miały w dziejach radykalne dążenia społeczne.
Oto Patti Lather professor The School of Educational Policy and
Leadership at The Ohio State University prezentuje w jednej ze
swoich publikacji, jak w dziejach nauk społecznych następowało
wyzwalanie się od transcendencji między innymi teorii i praktyki pedagogicznej. Skupiając się na badaniu wartości tkwiących u podstaw praktyk kulturowych stwierdza, iż: „nauka jest
kulturową przestrzenią występowania wielu kontestacji, terenem wydobywania na powierzchnię tego, co było historycznie
tłumione” 50. Pedagogikę nietranscendentną sytuuje zatem jako
zapoczątkowany w modernizmie dyskurs emancypacyjny, który
jest kontynuowany w postmodernizmie pod postacią teorii krytycznych i radykalnych (tabela 3).
Dzięki zmianie ustroju społeczno-politycznego w Polsce, przełomowi antyscjentystycznemu w metodologii nauk społecznych
w l. 80 XX w. i ruchowi antyautorytarnemu w humanistyce polskiej początku lat 90. uznano, że racjonalność naukowa nie jest idealną cechą regulowania spraw rządzonych założeniami codziennego życia oraz, że może być podważalna jako metodologiczna
zasada interpretacji ludzkich działań. Nastąpiło zatem otwarcie
się na nowe, nieobecne dotąd w literaturze przedmiotu na skutek cenzorskiej ingerencji, podstawowe paradygmaty w naukach
o wychowaniu, jakie występują w społeczeństwach otwartych.
Sporządzając mapę współczesnych teorii pedagogicznych,
mamy możliwość ich usytuowania wobec siebie i dostrzeżenia
49

Por. B. Suchodolski, Wstęp, w: Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do
studiów pedagogicznych, t. 4, red. B. Suchodolski i W. Okoń, PZWS, Warszawa
1958, s. 7-8.
50
E. Gontarczyk-Wesoła, Patti Lather: Getting Smart. Feminist Research and
Pedagogy With/In The Postmodern, Routledge, New York 1991, w: Nieobecne dyskursy, cz. IV, red. Z. Kwieciński, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Wydawnictwo
UMK, Toruń 1994, s. 183.

postmodernizm oporu

Postmodernizm

Epoka informacyjna:
Energia nuklearna i mikroelektroniczny kapitalizm globalny

Nieliniowy, cykliczny, indeterministyczny, nieciągły, przypadkowy.
Koncentrowanie się na współczesności jako historii; przeszłość jako fikcja
teraźniejszości.

Epoka industrialna:
Nawigacja, proch, druk. Różne formy
narodowo-państwowego kapitalizmu.
Biurokratyczna racjonalizacja

Linearna, postępowa zmiana =
celowościowa
Ignorancja – oświecenie – emancypacja
jako nieunikniona trajektoria

Docenianie zmiany, duatizm jednostki
vs. kulturowe osadzenie

Statyczny, według
porządku religijnego

Ogląd dziejów

Umiejscowienie
Zaangażowanie w to,
społeczności/
co jest umocowane
tradycji

Tabela 3. Charakterystyka przejścia od pedagogiki transcendentnej w premodernizmie do pedagogiki bez transcendencji
w modernizmie i postmodernizmie (źródło: Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia
formacyjnego, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski,
Wydawnictwo IBE, Warszawa 1993, s. 24).

Dokonany wzrost normalizacji Zróżnicowanie wewnątrz opozycji. Poza
i regulacji. Wielonarodowa
dualizmy indywidualnej i społecznej
bliskości. Ekopolityka.
hiperprzestrzeń.

Podmiot stający się w procesie, zdolny do
działania, JA integrujący się w płynności

Gospodarka feudalna

Rozłamany
schizoidalny konsument

Posthumanizm:
Podmiot zdecentrowany. kulturowo wpisane/ukształtowane sprzecznosci,
relacjonalna i doceniana nieswiadomość, podkreślanie granic. Cyborg:
nieustannie odtwarzany i odtwarzający się poprzez technologię.

Partycypacja. Dialogiczna i pluralistyczna
struktura autorytetu. Nie-dualność,
Neo-Nietzscheański
upadek myślenia, nihilizm,
antyhierarchiczność. Docenianie
schizoidalny cynizm.
eksccntrycznosci. Wielorakie umiejscowienia,
Kulturowe zawirowanie
poprzez które świat jest tworzony poprzez
Baudrillardowskiej symulakry. język. Feminizm jako quantum fizyki
postmodernizmu (Kroker i Cook, 1986)

postmodernizm reakcji

Podstawa
materialna

Humanizm:
autonomiczna indywidualność,
samosterowność, prawo naturalne,
zdolność do kształtowania się,
potencjalnie pełna świadomość,
odmowa w akceptowalnych granicach.
Człowiek socjopolityczny i producent

Świecki humanizm, rozum
indywidualny = naukowy, demokracja
liberalna. Aparaty ideologiczne
państwa centralnie dysponujące
skodyfikowaną wiedzą szkolną i
naukową

Modernizm

Oddany Bogu i losowi
człowiek religijny

Uświęcone: kościół/
państwo teokratyczny,
zgoda usankcjonowana
przez Kościół
Niewiele odmian
kodyfikacji wiedzy.

Premodernizm

Koncepcja
jednostki

Formy
autorytetu,
legitymizacji
wiedzy

Aspekty
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wzajemnych relacji w ich otoczeniu. Ten swoistego rodzaju portret pozwala na wydobycie na jaw „małych” narracji (teorii),
które z jakichś powodów były dotychczas ukryte lub niedostrzeżone. Przez długi bowiem okres prezentacje teorii pedagogicznych miały charakter fundamentalistyczny, podtrzymując tradycję pozytywistyczną, w tym nietranscendentną i wykluczając
wszystkie te spośród nich, które nie mieściły się w standardach
obiektywistycznie pojmowanej nauki. „Kartografia teorii” pozwala na chwilową krystalizację przestrzeni, którą wypełnią rozmaite dyskursy i paradygmaty, stanowiąc dzięki temu podstawę
i zachętę do ich reinterpretacji, przesunięć lub uaktualnienia zachodzących między nimi związków 51.
Podstawową przesłanką tak rozumianych badań komparatystycznych nad teoriami wychowania różnych krajów jest jednak
jednolitość i prawidłowość rozwoju historycznego i społecznego
całej ludzkości. Owe analogie i zbieżności historyczno-typologiczne pozwalają wówczas na ustalenie ogólnej prawidłowości rozwoju danego prądu pedagogicznego w jego uwarunkowaniu społecznym oraz na określenie specyficznych właściwości narodowych
badanych teorii. Słusznie zatem Kwieciński zwraca uwagę na ten
aspekt komparatystyki, kiedy proponuje dostrzeżenie w najnowszej historii powszechnej podobnego przypadku głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego w celu znalezienia odpowiedzi
na pytanie, jak na taki kryzys zareagowała pedagogika i polityka
oświatowa oraz jak ten kryzys przezwyciężyły, by przez analogię
wyprowadzić współczesną pedagogikę ze stanu zapaści:
„Zachowując pełną ostrożność co do wielu niepewności i pułapek takiej metody, odnajdujemy taki właśnie casus rozwiązany
pozytywnie i podobne przypadki historyczne rozwiązane negatywnie, z katastrofalnymi skutkami kulturowymi i wychowawczymi. Te negatywne przypadki to faszyzm niemiecki po przegranej wojnie i upadku uprzedniej formacji kultury niemieckiej
oraz komunizm radziecki po rewolucji bolszewickiej i upadku
poprzedniej formacji kultury rosyjskiej. (...) Natomiast interesujący jest przypadek wielkiego kryzysu amerykańskiego z lat
51

Por. R.G. Paulston, Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów, w: Spory o edukację, dz. cyt.

Pedagogika bez transcendencji

105

1929-1932, który także miał znamiona ciężkiego kryzysu ekonomicznego, kulturowego i politycznego, jak nasz obecny stan
wielowymiarowego przesilenia. Wówczas ukształtowały się różne nurty reakcji przystosowawczych w myśleniu, projektowaniu i działaniach edukacyjnych. Główne z nich to: perenializm
(odwołujący się do wartości wieczystych i do religijnych fundamentów życia), esencjalizm (odwołujący się do tego, co trwałe,
najważniejsze, istotne, do minimum kanonu kulturowego), progresywizm (przez koncentrację na zainteresowaniach i na swobodnym rozwoju dziecka poszukujący odrodzenia społecznego)
i rekonstrukcjonizm (poszukujący harmonii pomiędzy przekazaniem dzieciom i młodzieży dobrych doświadczeń z przeszłości
z kształtowaniem w nich kompetencji i odwagi współuczestnictwa w tworzeniu nowej, bardziej demokratycznej sfery publicznej, nowego, bardziej solidarnego społeczeństwa przy godzeniu
tego z dobrem i rozwojem własnym każdej jednostki)” 52.
Konieczne jest zatem nie tylko wychodzenie w badaniach porównawczych teorii i prądów wychowania poza obszar własnego
kraju dla uchwycenia zasięgu ich wpływów czy uniwersalizmu
przesłanek, ale i badanie wszystkich teorii bez względu na czas,
w którym powstały, odwołując się do badań reprezentatywnych
dla nich dzieł, tak powszechnie uznawanych za nieprzeciętne,
o trwałych wartościach, jak i tych pomniejszych. Kierunki pedagogiczne ukazują bowiem jedynie pewne tendencje, a w nich
warianty często bardzo zróżnicowanych poglądów i form praktycznej ich aplikacji, które mają odmienną naturę i z którymi
należy się inaczej obchodzić. Wydobywamy jednak dzięki nim
na światło dzienne różne aspekty, wielopostaciowego fenomenu
animowania procesu wychowania.
Niewątpliwie nie jest łatwo współczesnej wiedzy o wychowaniu nadać wspólną, wszechogarniającą „etykietę” w postaci
nazwy kierunku czy doktryny. Zróżnicowane podejście do dzieł
klasyków czyni tę wiedzę dynamiczną, ciągle otwartą, in statu
nascendi. Nieprzejrzystość perspektywy poznawczej staje się już
trwałą cechą teraźniejszości. „Pluralizm kulturowy jest nieusuwalną cechą rzeczywistości, a przeżywanie ambiwalencji jest do52

Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik?, dz. cyt., s. 19-20.
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żywotnim «wyrokiem» czy nawet przekleństwem współczesnego człowieka” 53. Pedagodzy sięgający po jakąś filozofię, ideologię
czy teorię wychowania, stają się uzbrojonymi w nią „władcami”,
dysponując jakąś cząstką mocy i sił sprawczych wobec kolejnych
pokoleń. Czeka ich zatem zadanie odczytywania, klasyfikowania i porównywania ze sobą wielu teorii, by dzięki nim mogli
ujrzeć tę szczególną grę różnych warstw i odcieni idei, myśli czy
wartości, która im do tej pory zupełnie umykała, gdyż zamknięci
byli w systemie uprzednich i odmiennych zarazem wobec tych
teorii założeń.
Pedagog powinien znać, rozumieć i porównywać występujące
w naukach o wychowaniu zróżnicowanie perspektyw poznawczych, które odmiennie opisują istotę wychowania, wyjaśniają
jego fenomen oraz określają swoistą dlań rolę pedagoga. Współczesna pedagogika jest tylko jedną z nauk, pozwalającą uczestniczyć nam w dochodzeniu do prawdy. Wielość możliwych odczytań dzieł klasyków, dzięki ich mocnemu osadzeniu w tradycji
myśli pedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej czy psychologicznej sprawia, iż kreujemy świat iluzji, który ma w sobie coś
magicznego, coś, co dopuszcza doświadczanie przez nas sytuacji bez wyjścia. Czy taką też rolę odgrywa jeszcze pedagogika
bez transcendencji, czy może – jak pisze Neil Postmann – istotą
edukacji humanistycznej w społeczeństwie ponowoczesnym nie
jest już problem techniczny, ale właśnie metafizyczny? Nikt nie
może powiedzieć, że ten czy inny rodzaj uczenia się lub wychowania jest najlepszy 54. Innym człowiekiem można się bowiem
stać dzięki temu, czego się uczymy, ale potrzebna jest do tego
nie tylko jakaś wizja, koncepcja czy światopogląd, ile przede
wszystkim ich uzasadnienie, a to już jest kwestią metafizyczną.
Żyjemy w społeczeństwie, które w coraz mniejszym stopniu
pozwala ludziom zrozumieć swoje środowisko życia, poddawać
je własnej kontroli czy kształtować na własną rękę. Równocześnie jednak człowiek coraz bardziej pragnie poszerzenia zakresu
53
Z. Kwieciński, Pluralizm – pedagogiczną szansą czy brzemieniem?, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 16.
54
Por. N. Postman, Keine Götter mehr. Das Ende der Erziehung, przeł. A. Friedrich, Berlin Verlag, Berlin 1995, s. 16.
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swoich doświadczeń i świadomości. Być może w tej sferze ma
rację bytu pedagogika bez transcendencji, o ile dopełniana jest
wspomnianą już metanarracją. Życie w nicości oznacza bowiem
egzystencję w sterylnej kulturze, a więc w kulturze bez wizji
przeszłości czy przyszłości, bez organizujących ją zasad, bez wyraźnych wartości i autorytetów.
W świetle dotychczasowych badań nad ewolucją myśli humanistycznej, w tym także pedagogicznej, należy zwrócić uwagę na
wysoce prawdopodobną przesłankę, iż na stronniczość rekonstrukcji, narracji historycznej lub problemowej rzutuje między
innymi ideologiczne uwikłanie badacza. Nie przestaje on być
przecież, „(…) tak jak wszyscy inni ludzie, «badaczem z ulicy»,
skrzywiającym przetwarzanie informacji zarówno humanistycznych, jak i o rzeczywistości zewnętrznej wobec własnego «ja»” 55.
Nie da się uniknąć w procesie badawczym nie tylko subiektywizmu poznania historycznego, ale i oceniania faktów i osób
przez pryzmat własnej ich wizji oraz uznawanego przez siebie
systemu wartości. Tworzony przez historyka obraz przeszłości
zawsze jest uzależniony od jego wiedzy czerpanej ze źródeł oraz
„pozaźródłowej”, nierzadko będącej pokłosiem jego uwikłań
ideologicznych. Te zaś pozostają pod silnym oddziaływaniem
nie tylko czynników społecznych, ale też stricte psychologicznych – podatności historyka na przyjmowanie i uznawanie za
swój własny społecznie powielanego systemu idei, przekonań
i wartościowań, zawierającego spójny wizerunek rzeczywistości
zarówno zastanej, jak i pożądanej. W rezultacie tak w wypadku
ustalania faktów, jak i wyjaśniania, różnice między poszczególnymi historykami mają u swojego podłoża odmienność ich poglądów na świat oraz na temat tego, do czego warto dążyć, co
zaś należy zwalczać, a więc różnice ideologiczne 56.
Pedagogika bez transcendencji sprawia, że ci, dla których jest
ona przeciwstawna ich własnym wyborom, nie mogą czuć się
z nią jak u siebie w domu. A może rzeczywiście rację ma Zygmunt Bauman, kiedy określa naszą cywilizację mianem „śmiet55

M. Dymkowski, Wprowadzenie do psychologii historycznej, GWP, Gdańsk
2003, s. 128.
56
Por. tamże, s. 129.
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nika”, na który łatwiej jest coś wyrzucić, niż dostrzec w tym
czymś jakąś wartość? 57 Niestety, refleksja humanistyczna zorientowana na wysiłek zrozumienia wybranego kierunku w pedagogice nie ma charakteru kumulatywnego, toteż w każdej kolejnej
epoce od czasu powstania kierunku pedagogicznego pojawia się
konieczność ponownego zmierzenia się z jego założeniami i ich
ewolucją niejako od nowa. „Fakt, że jakieś zjawisko czy jakaś relacja zrozumiana została sto pięćdziesiąt lat temu, niewiele, niestety, pomaga w ich rozumieniu ludziom dzisiejszym” 58. Może
dzieje się tak dlatego, że współczesna humanistyka znajduje się
w stanie permanentnej „wojny” myśli, nieustannej konfrontacji
idei, w wyniku której tylko jedna ma okazać się zwycięską? Ci,
którzy podejmują trud zaprzeczenia wartości istnienia jakiejś
idei, angażują się na rzecz jej zmarnowania, uczynienia jej bezwartościową, marną lub bezużyteczną. Próżnym ma okazać się
wszelkie – a następujące po zaprzeczającym ataku – znaczenie,
w tym aksjologiczny sens jakiejś teorii czy nurtu myśli. Teraz
czeka ją już marny los. Skoro sama jest marnością, to i marnie
powinna kosztować. Powinniśmy mieć ją za nic. Pole myśli zostało już po niej „zagospodarowane”. Nie ma zatem sensu upominanie się o jej powrót, ponowne zaistnienie. Niewątpliwie tak
rozumiane marnotrawstwo może też być bezmyślne, przypadkowe, niezamierzone, ale wówczas pojawia się pytanie, czy ci,
którzy są świadkami takiego stanu jego wypaczenia reagują na
wynikające z tego straty i pozwalają na opamiętanie się „grzeszników”. A może to ci, którzy grzeszą marnotrawstwem, są aniołami właściwej recepcji pedagogicznej myśli?
57

Por. Z. Bauman, Życie na przemiał, tłum. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie
Sp. z o.o., Kraków 2004.
58
T. Szkudlarek, Edukacja i kultura – słowo wstępne, „Ars Educandi”
tom 2/2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 9.
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PEDAGOGY WITHOUT TRANSCENDENCE

Although the development of science may lead to invalidating theories or models of the bygone epochs, one has to be guided by the truth in conducting research on their evolution and
popularization. According to the researchers into the legacy of
Bogdan Suchodolski, „since the way to the truth involves constant verification of theories becoming outdated and eliminating erroneous views, the subject of history of science should be
examining dialectic links between the truth and falsehood” 1.
There are few analytical-synthetic dissertations on contemporary educational directions and currents, since it is much easier
to do them with reference to pedagogical thought of a selected
pedagogue or philosopher of education. Nevertheless, they are
particularly significant in reading the maps of pedagogical concepts, in reinterpreting and in making the timeless dimension of
such education manifest.
As far as scientific literature is concerned, particular interest
can be observed in attempts to analyze philosophical basis of
a chosen pedagogical concept along with its anthropological as1
I. Stasiewicz-Jasiukowa, Uniwersalna i specyficznie polska (o koncepcji historii
nauki Bogdana Suchodolskiego), in: B. Suchodolski, Pedagog – humanista – uczony,
ed. A. Stopińska-Pająk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998,
p. 49.
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sumptions. Some researchers simply claim that doing so they
want to probe into the essence of pedagogy of a given author in
order to get to the concept of man it establishes, that is to its core
„(...) in order to attempt to «regain» the timeless layer present in
it, maybe still relevant today” 2. On the word of a Czech comparatist Františk Singule, assuming that pedagogical current means
solving pedagogical issues in the way characteristic of a specific
group of people, we have to recognize that pedagogy devoid of
transcendence undoubtedly falls into this conceptual category 3.
For it covers not only the issues of human anthropology, his socialization and education, but also the aims of education and upbringing as well as psychological, medical, institutional and/or
environmental support for his development.
Such a radical division in pedagogy into transcendent and
non-transcendent directions results from a sharp borderline between reason and faith delineated by philosophy of cognition,
ontology and philosophical anthropology, from differentiation
between the rational, the natural and the rational in a higher
degree, what is a mystery, transcendence, something supernatural. Pedagogy without transcendence means pedagogy without
referring to faith understood as an area of divine revelation, as
a sphere of what is given and what educators and pupils should
be open to, it is pedagogy without mysticism, without indicating
the role of experiencing transcendence in their life. The limit of
such educations is set by the answer to the question about what
truths they discover and what aims you want to achieve with
their help.
In pedagogy without transcendence a significant role is played
by reason, the will to act and action, the rational in man, as opposed to the emotional, connected with his faith as religiousness,
mysteriousness, cult or – like for some people – also occultism.
Asking about the ultimate sense of man, this pedagogy does not
indicate the need for figuring out truths of religious nature, or
methods of getting to particular truths, typical of transcendent
2

J. Kostkiewicz, Wychowanie do wolności wyboru, Wydawnictwo WSP, Kraków, Rzeszów 1998, p. 12.
3
F. Singule, Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích, SPN, Praha
1966, p. 308.
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pedagogy. Moreover, it does not make educators and pupils
aware of the need for experiencing certain metaphysical anxiety
and it does not indicate the need for choosing God as the one who
provides the ultimate answer to the question about the sense of
human life 4. The aim of pedagogy without transcendence is not
educating man to appropriate experiencing dialogue with God,
leading to meeting Christ, who is the utter truth and omnipotence for transcendent pedagogy, and it is not including people
to life in Church. Human freedom justified in various ways in
philosophy and detailed sciences becomes the aim of education
in this pedagogy. Verifying the truth with experimental methods is characteristic of pedagogy without transcendence, as opposed to the revealed (religious) truth confirmed by transcendent pedagogy.
On the word of Father Józef Majka, considering a dichotomous – also among many other methodologists – division of all
academic achievements into theology as a science based on Revelation and into sciences based on reason only, pedagogy without transcendence could be situated with the latter, where philosophy and detailed sciences, including pedagogy are. Ulrich
Schrade, a philosopher, making a division of contemporary philosophy into currents observed in it, refers to the disjunction criterion between them, that is the answer to the question: are there
in the world natural powers only, or maybe are there any spiritual (out-of-natural) powers, which are not subject to the laws of
nature? 5 At the same time, such a dichotomous pre-assumption
results in an explicit, simple, though leaving no doubt, division
of contemporary philosophical thought depending on whether
its exponents, convinced of the presence of the out-of-natural
powers, are the supporters of transcendentalism, or maybe, not
sharing this conviction, follow naturalism?

4
Revelation is the kind of cognition, in which God gives Himself to man.
A scientific verification of revealed theses is carried out by theology. Cf. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni
Archidiecezjalnej, Wrocław 1981.
5
U. Schrade, Nurty filozofii współczesnej, Oficyna Politechniki Warszawskiej,
Warszawa 1997.
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Sciences
Theology based
on Revelation

Sciences based on reason only
Philosophy

Detailed sciences such as
psychology, sociology, pedagogy
including pedagogy without
transcendence

Diagram 1. The division of sciences according to Father Józef Majka (based
on: ks. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław: Wydawnictwo
Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1981, p. 32)

Both, so opposing currents, are not internally explicit, since
in the characteristics of the out-of-natural element idealists
think that it is ideal by nature (L. Wittgenstein, H. Elzenberg,
E. Husserl, M. Heidegger), and realists – that it has a real nature
(J. Maritain, J. Woroniecki, E. Mounier, R. Tillich). Similarly, in
naturalism there is a distinction made between the exponents of
materialism, whose exponents rule out the existence of spiritual
powers and the supporters of scepticism, who doubt settling this
dispute by scientific recognition. If we were guided by such a division of currents and directions also in pedagogy, whose fundamental premises are so clearly rooted in a definite philosophical
current, we could state that pedagogy without transcendence is
represented by authors referring in their assumptions to one of
the currents of philosophical naturalism, that is in the sphere of
scepticism to positivism (J.M. Mill, M. Schlick), or negativism
(F. Nietzsche, S. Freud), and within the scope of materialism –
to the contemplative (F. Engels, K. Marks), or activistic current
(E. Bloch, G. Lucáčs). We should therefore ask if in the existing
classifications of contemporary pedagogical currents and directions, and there are at least a dozen or so 6, there is such a dichot6
In the native and Polish-language literature of the subject, the systematics of contemporary pedagogical currents and directions has been made
or reconstructed by: L. Chmaj, B. Nawroczyński, S. Kunowski, H. Rowid,
K. Sośnicki, B. Suchodolski, K. Kotłowski, S. Wołoszyn, Z. Melosik, T. Szkudlarek, B. Śliwerski, H.-H. Krüger, L.G. Gutek, Z. Kwieciński, J. Rutkowiak,
L. Kohlberg i R. Mayer, R.G. Paulston, S. Nalaskowski, J. Gnitecki, M. Czerepaniak-Walczak and M. Nowak.
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omous division, or maybe such an analysis, which would reveal
the existence and/or lack of transcendence in the fundamental
premises distinguished by the comparatists of education, should
be carried out?
Idealism
Transcendentalism
Realism
Contemporary
philosophy
Scepticism
Naturalism
Materialism

Logicism
Intuitionism
Neotomism
Neoaugustinism
Negativism
Positivism
Contemplative
Activistic

Diagram 2. The classification of currents of contemporary philosophy according
to Ulrich Schrade (based on: U. Schrade, Nurty filozofii współczesnej, wyd. II
popr. I uzup., Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
2003).

None of the existing systematics of contemporary pedagogical thought in Poland refers to the classification of its currents
put forward by U. Schrade, since unlike philosophy, pedagogical knowledge is established not only on the basis of this all-science, but also on the research results from detailed sciences, such
as psychology, sociology, cultural anthropology, and lately even
political sciences 7. Analyzing the maps of contemporary pedagogical directions and currents, we can adopt a thesis that the one
whose name lacks the word „transcendence”, or whose exponents do not refer to the role of spiritual powers in the process of
education explicitly, could be rated as „pedagogy without transcendence”. Therefore, pedagogy without transcendence could
be any pedagogy, which is not the pedagogy of faith 8, pedagogy
7
I depict this problem at length with reference to the diversity of orientation
in theories of education. Cf. B. Śliwerski, Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania in: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski,
vol. 2, WN PWN, Warszawa 2003.
8
Cf. M. Finke, Pedagogika wiary, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu,
Poznań 1996.
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of religion 9, pastoral pedagogy 10, or purely Christian 11, catholic 12
pedagogy, which in its assumptions is not inspired by Christianity, theologically understood and justified transcendence and
whose exponents do not recognize the needs for spiritual formation of man on the basis of Christian mysteries or absolute,
transcendent values.
But what to do with the division into two, so opposing orientations, when the creators of leading models of education and
upbringing in pedagogy are guided by their integration, combining proverbial „chalk with cheese” in order to achieve assumed goals more efficiently and taking into consideration other
than merely prescriptive factors? A classic example here is the
pedagogy of Maria Montessori, Janusz Korczak, Rudolf Steiner,
or Hubertus von Schoenebeck’s antipedagogy, whose creators,
reinforcing fundamental assumptions for their education, concerning personal development and human education in the philosophy of naturalism, at the same time included transcendental values within the scope of their goals 13. Such dichotomously
understood borderlines between the currents of pedagogical
thought are slowly fading away. And the role of science is not
simplifying knowledge and reconstructing it selectively for not
always revealed by some of its exponents criteria and intentions,
but seeking the truth about phenomena and creators it examines. Still up-to-date is the question whether analyzing previous
and present concepts or currents of education, we should absorb
some of them and reject others a limine, or maybe build an open
pedagogy, revealing the value of various concepts and positions,
which will become the basis for systematizing adopting some

9
Cf. J. Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele,
Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.
10
Cf. Pedagogika pastoralna, ed. M. Marczewski, Polihymnia, Lublin 2003.
11
Cf. Wychowanie chrześcijańskie a kultura, ed. M. Nowak, T. Ożóg, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
12
Cf. Pedagogika katolicka. Zagadnienia wstępne, ed. A. Rynio, Wydział Nauk
Społecznych KUL, Filia w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999.
13
Cf. B. Śliwerski, Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, GWP, Gdańsk
2007.

Pedagogy without Transcendence

115

constancies, sources of unity and ability to communicate between them?
Let me quote here two, opposing in their source philosophical
inspirations, positions on this issue, which as a matter of fact lead
to the variant of dialogue and agreement between transcendent
pedagogy and pedagogy without transcendence. Marian Nowak calls for seeking the basis for an open pedagogy in Christian
inspiration. „Therefore, the appropriate direction of the search
would be heading towards new concepts, more open and dynamic, towards systems with greater openness to present times
and social context, especially to particular man” 14. Whereas
Karol Kotłowski, as an exponent of Marxist pedagogy, indicated
already several dozen years ago the possibility of adopting in
the socialist philosophy of education „(...) the concept of absolute
values – the truth, good and beauty as: the categories of judgement determined by the structure of human psyche and trends in
its activity; ideal indicators of human aspirations created by reason, vectors lending sense to practical educational activity” 15.
In some periods of the development of Polish pedagogy and
existing divisions of thoughts into various directions and currents there is one kind of pedagogy, which excludes transcendence from the process of education as one of its components, or
significant contexts. The domination of such pedagogy without
transcendence undoubtedly took place in the phase of orthodoxy
in Poland encompassing the linear development of pedagogy
since the end of the forties, through the fifties-eighties of the 20th
century until the year 1990. It was after 1947 that a crisis and
slump in Polish pedagogy occurred after accepting by the Political Bureau of the Central Committee of the PWP (Polish Workers’
Party) an ideological offensive strengthened by using violence
and repression in order to gain control over the system of education by the centre. It was the period of creating a monocentric social order, which was characterized by aiming at patriarchalism,
stability and the dogmatized value of political-economic system.
14

M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji
chrześcijańskiej, RW KUL, Lublin 1999, p. 26.
15
K. Kotłowski, Problem wartości w pedagogice socjalizmu, „Studia Pedagogiczne” 1970, vol. 20, p. 442.
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In the sixties-seventies nationalized and particized pedagogy
came into existence and its role was:
– the centralization of popularization and control over the functional paradigm, seeking an educational project, whose point
of reference was supposed to be a predefined ideal man, functional with regard to the accepted vision of „progress”;
– the antagonistic perception of the world (bicoloured), closing
to some other kind of knowledge, actually defined as „worse,
pervasion”;
– excluding criticism and „self-criticism” of all theoretical and
ideological currents from the period of the Second Polish Republic and western currents (so-called bourgeois);
– the dominance of positivist methodology along with aspirations for establishing scientific regularities;
– the dominance of a comprehensive paradigm of „scientific
socialist pedagogy” (H. Muszyński, M. Krawczyk, K. Jaskot,
B. Suchodolski, K. Konarzewski) in combination with marginalization of all other pedagogical orientations.
In the quasitotalitarian society, in which aspirations for unification of the elements of social structure were prevailing, pedagogy without transcendence legitimized the ultimate and indisputable ideology of political influences as pedagogical parallel to
rejecting all alternatives, which might weaken it and disrupt the
process of education. As a result, it facilitated the consolidation
of isolation from other educational currents and trends, at the
same time suppressing autocriticism and self-correction abilities.
Rejecting pluralism of offers in education sciences was supposed
to prevent thinking that all alternative suggestions have different
value.
Establishing pedagogy without transcendence was then
closely connected with the existing social order, which had an
inbuilt mechanism of its own legitimization. The development
of socialist pedagogy in PPR (The Polish People’s Republic) initiated marginalizing pedagogy of religion, mystical, idealistic in
favour of the only „scientific” system of theoretical knowledge
about education, whose ontological, epistemological, axiological,
teleological and methodological assumptions lost their controversiality along with subordinating them to the monocentric social
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order and the offensive of the ideological power of the totalitarian state. As a result, transcendent pedagogy lost the sense of its
existence as „non-scientific”, even hostile to the assumptions of
the „progressive social ideology” 16.
Comparative research into pedagogical thought in People’s
Poland, similar to the neighbouring socialist states 17 had to accomplish one of the two goals:
1. rejecting all pedagogical currents and trends incompatible
with Marxism and one-sided, fragmentary reading of these
theories in the fabricated on the pretext of scientificity field of
examination. The essence of theoretical differentiations was
leading, thanks to the pseudocomparative study 18, to the topdown decisive conclusion that every out-of-Marxist theory of
education either has „class sense, hidden among reflections
not infrequently right and adequately justified” 19, or it is completely useless, „toxic” or even dangerous.
2. justifying that pedagogy, especially the theory of socialist education, will reach a higher level of development only when it
submits to the rules of logical empiricism and goes from subjectivism, metaphysics to the methodological objectivism 20.
The key exponent of pedagogy without transcendence in Poland was Heliodor Muszyński, who, formulating new ideological
assumptions of socialist education and constructing theoretical
basis of Marxist pedagogy within the scope of human personali16

T. Hejnicka-Bezwińska, Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności, Wydawnictwo 69, Warszawa 1997.
17
Cf.: M. Cipro, Principy vychovy, Praha 1987; W.J. Pilipowskij, Kritika sowriemiennych burżuaznych teorii formirowania licznosti, Moskwa 1985; F. Singule,
Pedágogické směry 20. stoleti, Praha 1966; K.A. Szwarcman, Filosofia i wospitanie,
Moskwa 1989.
18
Cf. K. Kotłowski, O przyczynach upadku pedagogiki uniwersyteckiej w Polsce
Ludowej, „Nowa Szkoła” 1957 No 3, p. 278-279.
19
L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963,
p. 17; K. Kotłowski, Pedagogika filozoficzna na UŁ w 30-leciu PRL, „Acta Universitatis Lodziensis” Seria I, zeszyt 14, Łódź 1976, p. 121 and the following.
20
Cf. H. Muszyński, Wstęp do metodologii pedagogiki, PWN, Warszawa 1970;
K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN, Warszawa
1982; H. Gajdamowicz, Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego
w świetle założeń pedagogiki filozoficznej, Acta Universitatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1991, p. 33.
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ty formation, wrote straightforwardly: „today we have to muster
pedagogy ideologically committed and done on the party level,
with party responsibility, with leading participation of party
pedagogues. It is today that party pedagogues are powerful as
far as pedagogical sciences are concerned and we can afford to
actually do party pedagogy in every sense of the word” 21.
H. Muszyński derived the aims of socialist pedagogy from
philosophy of dialectic and historical materialism, formulating
the following axiological assumptions:
„1. man constitutes the highest value,
2. man’s only world is the material, historically shaped human
world,
3. the most important good in man’s earthly existence is his
happiness and development,
4. every man’s good counts, hence common happiness and human development,
5. human happiness and development depend first and foremost on social life conditions as a whole,
6. these conditions are guaranteed by the socialist system” 22.
On the grounds of Marxist theory, man constituted the highest value. On account of himself, his good and happiness, a particular ideal of social life emerges. An individual being, his full
development and perfection, becomes the fundamental subject
of education. He derived a paragon of education, where there
was no place for transcendent, absolute values from man’s assigned place in society and the roles and tasks he should perform
in it. The process of education from this perspective has not only
its beginning, but also the end, whose notable indicator is instilling in an individual thinking and acting in accordance with regulations concerning the roles applying to a given social group.
Therefore, educational process finishes when the individual as
an adult person becomes an efficiently working gear in the social, political machinery maintaining its status quo.

21

H. Muszyński, Dyskusja – Partyjna Narada Pedagogów, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, (03-04.12.1973), „Kwartalnik Pedagogiczny” 1974, No 2, p. 64.
22
H. Muszyński, Ideał i cele wychowania, WsiP, Warszawa 1974, p. 74.
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Also K a z i m i e r z S o ś n i c k i may be ascribed creating
pedagogy, which would be a theory of education without transcendence. He perceived it as theoretical science, regressive,
devoid of the right to „generate” theory, hence drawing true
knowledge of education from other theoretical sciences, such as
psychology, ethics, sociology, axiology and the like. By education Kazimierz Sośnicki understood some sequence of positive
and lasting quantities and qualitative changes leading to a new
physical and psychological condition of man 23. Basic concepts,
which this author associated with the process of education, are
as follows: norm, duty and obligation, perpetration and responsibility 24. The whole internal process taking place in the pupil,
associated with the process of education, its intellectual components, of feelings and will are, in various ways, interwoven with
the elements of norm, and consequently the elements of value,
duty and obligation, which are equivalents of the external situation as „internal situation” creating the centre of the whole of
the educational process 25. Factors conditioning this process are
educational situations, educative measures and psychological
dispositions of pupils.
In the case of educational situations we – according to
K. Sośnicki – deal with triggering changes in emotional-volitional experiences and in pupils’ appropriate conduct, which bring
about new feelings, aspirations or decisions. Educational measures condition achieving educational aims, and pupil’s educational dispositions are the non-empirical and potential condition
for current psychological phenomena to appear, and if the teacher is aware of their presence in the pupil it allows to anticipate
possible reactions appearing in various educational situations.
An essential criterion of the scientific level of theory of education evaluation is its practical value, its influence on the ongoing
process of education in society.
It is this direct connection between general theory of education by K. Sośnicki with its socio-political grounds and educa23

Cf. K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, NK, Warszawa 1964.
Cf. K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, NK, Warszawa 1973.
25
Ibid, s. 72.
24
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tional aims set in the philosophy of dialectic and historical materialism which caused that it became an instrument of shaping
the so-called scientific worldview and adjusting the young generation to the socialist system. As K. Sośnicki wrote: „From this
depiction of the world, man and his role in the world, socialist
pedagogy draws conclusions for education. Therefore, the main
goal of education is drumming the scientific worldview into the
pupil, giving the scientific depiction of the world, man and man’s
role in the world. The consequence of this depiction is training
the new generation to take an active part in building socialism
and communism” 26. Thus, also this theory of education became
an ancillary mental concept of education in comparison with
practice, directing practical activity of pedagogues towards the
realization of educational aims selected by a theoretician, and
recognized and justified by science as valuable, worth realizing. Preferring one, simultaneously excluding the rest, system
of values and deriving ideas from the orientation of outlook as
leading for a given society, binding individual norms into one
whole, this theory was becoming prescriptive and at the same
time ideological in character, which had very little in common
with transcendence.
Another education without transcendence, yet still binding in
Poland due to its being rooted in behavioural psychology is the
theory of educational influences by Krzysztof Konarzewski 27. He
claimed that if pedagogy is supposed to be a science, whose role
is seeking the answer to the questions like: How is it and why is
it like that?, then it has to free itself of coping with questions like:
How should it be? What should we educate young generations
to? The source of every theory of educational influences should be
– according to this author – scientific knowledge verified empirically, especially accurate psychological theory about mechanisms
of human behaviour. Psychology is supposed to constitute for
theory of education a characteristic frame of reference, structure
organizing its statements about education and its effectiveness.
26

K. Sośnicki, Istota..., op. cit., p. 203.
Cf. K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN,
Warszawa 1982.
27
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For Konarzewski, pedagogy as the theory of educational influences had to be axiologically neutral, thus free of transcendence, if it wants to take up examining ways and conditions for
triggering off changes in human psyche. It was becoming a scientific (in the narrower sense of the word) theory explaining and
anticipating psychological change in the pupil by referring to activities of educator and pupils they take place in. In other words,
„a theory of education becomes a theory of educational methods,
where the only criterion for accepting or rejecting any statement
is its compliance with scientifically accepted experience” 28. The
theory of education is then knowledge reflecting psychological
theory of human behaviours selected by a pedagogue, and its
task is to provide organized knowledge about the ways of triggering off these changes and precise determining factors, which
might affect the effectiveness of teaching methods. It can be developed regardless of judgement criteria for potential effects of
its applications.
By education this author understands intentional activity, in
which one person attempts to change another person. This process belongs to the most complex social processes, since (…) three
relatively independent time paths: historical time, microsocial
time and developmental time, interfere with one another in various ways 29. Child is deep in all these times simultaneously, so the
changes he undergoes depend on the historical epoch, in which
the society exists, on the events taking place in child’s closest circle and on the internal calendar of his development.
Therefore, the essence of education is providing child with
such experiences, which will lead to another developmental
change. They are: influencing an individual via social group and
direct influence on the relatively isolated individual. Pedagogical knowledge understood in this way may be used for effective
realization of any pedagogy, including transcendent pedagogy.
Distinguishing education as fact from education expressed as

28

K. Konarzewski, Teoria wychowania a światopogląd, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1981, No 3, p. 25.
29
K. Konarzewski, M. Szymańczak, Kiedy dziecko mówi nie, NK, Warszawa
1988, p. 201.
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task 30, the author leaves to other scientific disciplines – sociology, psychology, history, or theology – research into education as
fact – social, psychological, historical, religious and the like. In
each case education is subject to description and explanation by
relating educational activity to certain cultural, social, psychological, religious etc. context. The whole of explanations constitutes exhaustive knowledge about education. This process may
be examined by every discipline of social sciences, but only pedagogy designs it.
Educational goals in Konarzewski’s pedagogy are aims, which
educator should set himself. These aims orient activity and provide measure of its effects, thus allowing for future aims to be
realistically modified. The goal, that is the subject of educator’s
activity might be certain psychological dispositions of his pupils,
or certain conditions of the environment they live in. In the first
case, the goal is expressed in psychological categories (specific
habits, attitudes, abilities, personality traits and the like), which
would be created in the pupil as a result of educational influences. In the second case, the goal is expressed in sociological
categories (specific community structures, roles, norms, cultural
patterns etc.), which would characterize community subject to
educational influences 31.
Pupils become recipients, but not co-originators of their goals.
Educational goal determines a modus operandi and measures
that need to be used to achieve it, specifies the order of their realization, time order and through a comparison of achieved results with those intended, it shows the final effect. Both functions
are obviously associated with each other, since evaluation, that is
an overall record of the divergences between the result and the
aim, affects the selection of methods and measures as well as the
reformulation of the goal in the next action cycle.
Justification for pedagogy without transcendence in the systematics of pedagogical currents and directions is found explicite
in the synthesis of pedagogical directions of the 20th century by
30

K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań..., op. cit., p. 6; K. Konarzewski, Teoria wychowania..., op. cit., p. 23-24.
31
Cf. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, vol. I, ed. K. Kruszewski, PWN,
Warszawa 1991, p. 309.
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Ludwik Chmaj. Already in the introduction to the work published in 1963, the author stated: „Science, using clear and distinct for thought quantitative elements, creates a mechanistic
depiction of the world, where there is no place for any qualitative gradation of existence, teleological connections, since everything takes place according to the laws of mechanic movement
of homogenous molecules-atoms. Therefore, it transformed into
naturalistic metaphysics, which contradicts the existence of everything that cannot be stated by means of observation and experiment. Simultaneously, increasing criticism of the value of
science, trying to reveal that not all phenomena come down to
the quantitative and measurable, that coincidence and freedom
also play a significant role in the universe, gives rise to scepticism and causes return to various subjective interpretations of
the world, and at the same time to uncertainty and using it for all
reactionary beliefs and desires” 32.
L. Chmaj subordinated the reconstruction of pedagogical currents and directions of the first half of the 20th century to the thesis that the factor eliminating any transcendence from pedagogy
is the results of research carried out by natural sciences, psychology and sociology, thanks to which the view on man changed
and all anthropological concepts underwent transformations.
„Gulf, which has existed so far between nature and spirit, has
disappeared; human soul and its output appeared subordinate
to the developmental laws too, and personality to the same coordinated systems of behaviour, that is our body” 33. Man develops
only on account of social life, which is subordinate to economic
development, economic situation. It is existence that determines
consciousness, hence the emergence of rationalism in the humanities was – according to L. Chmaj – to eliminate from education all idealism, which (...) „attempted to close the whole rich
diversity of life in its stiff and unchanging concepts, which did
not recognize especially historical reality of man (...)” 34.
32

L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, PZWS, Warszawa 1963,
p. 9-10.
33
Ibid, p. 14.
34
Ibid, p. 15.
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Currents of idealistic pedagogy, including transcendent were – according to L. Chmaj – under the pretext of struggle for
freedom, dignity of man and nations to strengthen, justify and
maintain the capitalist system, which was based on class inequality and exploitation of man. Neither pedagogy of culture with its
idea of deepening man’s spiritual development towards achieving by him absolute values, nor religious pedagogy perceiving
its social service in terms of moral rebirth deserved acceptance,
since they remained indifferent or accepted the existing system
of social injustice.
A few years later, Kazimierz Sośnicki developed another synthesis of the evolution of pedagogical currents and directions at
the turn of the 19th and 20th centuries, which covers chronologically the most significant educational directions and systems for
this discipline. The author thought that the comparative analysis of contemporary pedagogical directions and currents should
concern the most typical directions, in which the main concepts,
laws and rules appear in a distinct and clear manner as far as it is
possible. Therefore, he limited pedagogical direction to one field
of education only, determining appropriately for the particular
field or even its one side or element the subject, pedagogical contents and methods (e.g. direction „the school of work”, „new education”, „new school”, „traditional pedagogy” etc.) 35. He developed their development pattern indicating the lines symbolizing
their establishment, the phase of particular heyday and decline.
In the classification of the most typical pedagogical systems
and directions at the turn of the 19th and 20th centuries put forward by K. Sośnicki, educations without transcendence were
predominating, that is: traditional school, „new education”,
pedagogy of pragmatism, functional pedagogy, experimental
pedagogy, pedagogy of depth, social pedagogy, pedagogical essentialism and pedagogy of existentialism 36.

35

Cf. K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku,
PZWS, Warszawa 1967, p. 19.
36
Cf. ibid.
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Diagram 3. The development of basic pedagogical directions at the turn of the
19th and 20th centuries (source: K. Sośnicki, 1967, p.22)

According to the doctrine of eliminating spirituality from basic phenomena in educational process binding at that time, he
indicated that such directions as personalism, pedagogy of culture, or pedagogy of neoidealism – actually omitted in the above
diagram – were characterized by erroneous excess of subjectivism and individualism. „It is the solution to the question about
the meaning of the world, the meaning of man and his role in the
world that gives meaning to the basic assumptions of education.
It is a more and more distinct conviction among pedagogues that
even in the systems, which wanted to be neutral and lacking in
world view, one can observe the adoption of such assumptions,
sometimes in a subconscious and uncritical way, sometimes as
deliberately concealed. Pedagogy is essentially a philosophical
science, since it is – after all – about educating towards a specific
world view, which is a reflection of philosophy. Evidently – as he
wrote – this fact is highlighted by socialist pedagogy, defining
scientific world view as its main source” 37.
What was extremely interesting in K. Sośnicki’s research work
on the evolution of pedagogical ideas of his time, was that he
saw difficulties in the lack of integration of pedagogical systems
and directions entirely, being the result of dichotomous thinking still present in education sciences, sustaining pedagogical
antinomies, „which take on various forms such as: casual edu37

Cf. ibid., p. 8-9.
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cation and moulding, freedom and compulsion, liberalism and
authoritarianism, individualism and socialization, subjectivism
and objectivism, individualistic-pluralistic worldview and monistic and scientific worldview. These antinomies ultimately concentrate around the issue of the essence of man, around juxtaposing naturalism and humanism. It is about – as he accurately
wrote – whether we should comprehend the essence of man only
according to the causal natural method, or maybe furthermore
as the „humanistic” essence, subordinate to laws other than only
the law of causal necessity, hence the laws of value and obligation” 38. Unfortunately, this tendency lasts in Polish pedagogy to
this day. Since the development of pedagogical currents and directions still appears in antagonistic categories.
In the phase of orthodox positivist pedagogy, the development of education sciences was accompanied by teleological approach and longing for subjective interpretation of the world,
uncertainty and faith. In that period Karol Kotłowski was one
of the opponents of dividing pedagogy into scientific (without
transcendence), using only methods of natural sciences and
non-scientific, that is referring to social sciences, humanities.
„In fact – as he wrote – there is one pedagogy, only individual
pedagogues can in accordance with their interests adopt in phenomena worked out by them specific standpoints and as a result
emphasize in their studies historical, psychological, sociological,
or philosophical moments, thus imparting appropriate tinge to
them. Generally speaking, none of the pedagogical directions
can neglect philosophy, since ultimately only pedagogy can explain to educator the sense of his work” 39.
The reception of pedagogical, philosophical, psychological and
sociological thinking in the orthodoxy period representative in the
world, and done not only by K. Kotłowski, bu also by W. Okoń,
L. Chmaj, or K. Sośnicki caused that heterodoxy and heterogeneity could germinate in pedagogy as an opportunity to renew the
38

Ibid, p. 187.
K. Kotłowski, Pedagogika filozoficzna na Uniwersytecie Łódzkim w trzydziestoleciu Polski Ludowej, „Acta Universitatis Lodziensis”, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, zeszyt 14,
1976, p. 120.
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diversity of pedagogical theories, and to make transcendent pedagogy survive. „Since there is no – as Karol Kotłowski wrote – one
pedagogical truth, there are many of them and there are many
different ways leading to socially valuable realities” 40. Therefore,
educators should believe that in all conditions there is to discover
some appropriate way leading to pedagogical success in the field
of education and be alert to an easy path running next to it, leading astray, or off track to inappropriate attitudes, or behaviours
strange and harmful for society.
Reconstructing the dispute as to the values in philosophy of
education, the author pointed at their radically disparate sources
of determining, thereby at directions and currents becoming part
of this dichotomous division. It is his conviction that pedagogy
derives from philosophy, hence none of its directions can neglect
these roots. For they constitute the ultimate point of reference
for explication of the sense of education. A scientist attempting
to free himself consciously of the influences of philosophy in his
research – becomes usually unconsciously – dependent on some
other philosophy. Education sciences do not rely on some uniform, coherent doctrine.
Distinguishing in the achievements of interwar pedagogy such
currents as personalistic, spiritualist, perenialist pedagogy, or pedagogy of culture explicitly indicated their transcendent nature. He
also sensitized pedagogues that such divisions in the humanities
are mainly of political, not scientific, origin. „However, there are
epochs, when the new winning class, «redefining values», imposes another political system and another system of values on the
rest of the society, most often using terror” 41. Therefore, there is no
point making division into transcendent pedagogy and pedagogy
without transcendence. Education cannot be counted as ideological superstructure, since we should distinguish between outlook
on this process and its institutions, and the very phenomenon of
education, which „handling” ideological superstructure in the
state (...) „conveys to young people not only the elements of cul40

K. Kotłowski, O przyczynach upadku pedagogiki uniwersyteckiej w Polsce Ludowej, „Nowa Szkoła” 1957, vol. 3, p. 280.
41
K. Kotłowski, Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, p. 7.
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ture aiming at supporting the basis, but also the ones which are
outside, even hostile. (...) Every science (...), so pedagogy too, is
a form of social consciousness and the product of effort of many
epochs and human generations, that is why you cannot relate it to
one superstructure, much less include in its composition” 42.
Kotłowski was evidently in favour of pluralism of pedagogical thought, of allowing scientific analyses of philosophically, psychologically, or sociologically diversified reflection upon the sense
and aims of education. Any attempt to hide this diversity in order
to impose only one interpretation of binding theory of education
on society, creates an opposition trend towards it. „It even appears
that adopting a third aspect of education would not be any gross
error, since in educating personality of socialist kind, it is not only
about indoctrinating elements of culture merely supporting the
basis of socialism, or communism, but also the ones, which having
handled other bases would be considered valuable also for classless
formations, and about creating values, which handed down from
generation to generation would be able to handle many consecutive future bases, not known to us today, social formations” 43.
The educational process, subject to socio-historical determinants,
takes place according to its own, internal regularities. Citing René
Hubert, he believed that the first floor of pedagogy as a science about
education should be philosophy of education or philosophical-pedagogical reflection, which would also include comparative research of
pedagogical currents and directions. Thanks to them, research into
their underlying axiological sources as closer to transcendence or
rather more distant from it could be carried out. „Not distinguishing the differences in educational layers and as a consequence various types of pedagogical regularities will always lead to pseudocontroversies and misunderstandings in discussions” 44. Within each of
these orientations, their currents or trends are coherent and they also
differentiate pedagogues in reflection and educational practice.
Each educational current refers to specific theory (-ies) of values. Therefore, there is no „worthless” pedagogy, since educating
42

Ibid., p. 15.
Ibid., p. 23.
44
K. Kotłowski, Podstawowe prawidłowości pedagogiki, Zakład Narodowy im.
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„children and young people, we always attempt to achieve certain
goal, representing (...) certain value for society or individual, or
both” 45. However, in one of his dissertations, K. Kotłowski pointed at the lack of correspondence between currents prevailing in
axiology and pedagogy. „Apparently it seems evident that pedagogue idealist will try to make use of the achievements of idealistic
thought in the field of axiology, avoiding the materialist, and vice
versa. However, it is not always like that (...)” 46. On the word of
Dilthey, he put forward a classification of theories of values, making it grounded on a trichotomous scale of fundamental standpoints, namely: naturalism, objective idealism and humanism
(idealism of freedom) and supplementing it with active theories of
values. „For instance, pedagogy of culture, or personalistic pedagogy apply not only the idealistic concepts of values, but they do
not disdain the achievements of naturalism or sociologism, as long
as they prove useful for their aims, and it is often the case” 47.
In the light of K. Kotłowski’s views, each educational current
differs in its assumptions, which explicite should orientate educators towards particular values. For it is the essence of education to attempt to attain some values for society or individual,
or both. The educator should know not only the aim he wants
to lead his pupil to, but also the structure and hierarchy of values. Grounded on particular philosophy of values, he is thus not
helpless against reality, since he is equipped with a suitable „ideological compass”, allowing him to rise above difficulties of the
reality around him. Philosophy of values defends him against
pedagogical confusion and doctrinal fetishism. Human education is the process of his integration around values, retaining certain regularities, which on one hand determine the phases of his
psychophysical development, and on the other hand, the very
nature of values and their hierarchy 48.
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K. Kotłowski, Filozofia wartości..., op. cit., p. 33.
Ibid., p. 40.
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Ibid., p. 42.
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The differences between education in the light of pedagogical socialism
and pedagogy of culture Kotłowski reconstructs in his book entitled: Filozofia
wartości a zadania pedagogiki, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968.
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Pedagogy without transcendence would rank in naturalistic
pedagogy, pedagogical sociologism and in experimental, empirical, socialist pedagogy (Table 1). Another Polish pedagogue –
Bogdan Suchodolski indicated in one of his works three sources shaping the main currents in pedagogical thought, namely:
1) more general human concepts developed by philosophers,
2) more and more systematic empirical research, directed by specific issues and resulting generalizations as well as 3) social aspirations, aiming at maintaining the existing order or revoking it,
and being expressed in the programme of educational actions 49.
Noticing the differences in pedagogical thought which arose
under the influence of these factors, which ruled the progress
of pedagogical cognition and those, which determined its stagnation or regression, special attention – according to this pedagogue – has to be paid to the meaning of radical social aspirations for the development of educational sciences in the past.
Patti Lather, professor at the School of Educational Policy and
Leadership at the Ohio State University presents in one of her
publications, how breaking free of transcendence (inter alia pedagogical theory and practice) was taking place in the history of
social sciences. Focusing on the examination of values underlying cultural practices she states that: „science is a cultural space
where numerous contestations appear, the area of bringing out
what used to be historically suppressed” 50. Nontranscendent
pedagogy is therefore situated as an emancipation discourse initiated in modernism, which is continued in postmodernism in
the form of critical and radical theories (Table 2).

49

Cf. B. Suchodolski, Wstęp, in: Z dziejów myśli pedagogicznej. Materiały do
studiów pedagogicznych, vol. 4, ed. by B. Suchodolski and W. Okoń, PZWS, Warszawa 1958, p. 7-8.
50
After: E. Gontarczyk-Wesoła, Patti Lather: Getting Smart. Feminist Research
and Pedagogy With/In The Postmodern, Routledge, New York 1991, in: Nieobecne
dyskursy, part IV, ed. Z. Kwieciński, Studia Kulturowe i Edukacyjne, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994, p. 183.
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Table 2. The classification of views on the essence of values and the resulting pedagogical directions (based on K. Kotłowski,
Filozofia... op. cit., p. 41).

Koehler

Durkheim

Freud

Emphasis on
the object
Comte
Ostwald

Emphasis on the
subject
Rousseau
Tolstoy

Schopenhauer

Sociologism

Psychologism

Values are located in subject’s
psyche, which senses them as
pleasures or distresses.

NATURALISM

THEORIES OF VALUES

Pedagogy without Transcendence
131

132

Bogusław Śliwerski

Thanks to the change of the socio-political system in Poland,
the antiscientistic breakthrough in the methodology of social
sciences in the eighties of the 20th century and the authoritarian
movement in Polish humanities at the beginning of the nineties,
it was recognized that scientific rationality is not an ideal characteristic for regulating issues governed by the assumptions of everyday life and that the principle of interpreting human actions
may be questionable as methodological. As a result, one could
observe opening to new, to this point absent in the literature of
the subject because of censor’s interference, basic paradigms in
the sciences about education, which exist in open societies.
Making a map of contemporary pedagogical theories, we have
an opportunity to set them against each other and discern mutual
relations in their environment. This characteristic portrait allows
to expose „small” narrations (theories), which for some reasons
have been hidden or unspotted so far. Since for a long time, presentations of pedagogical theories had a fundamentalist character,
maintaining positivist tradition, including the non-transcendent
and excluding all these, which did not meet the standards of science comprehended objectivistically. „Cartography of theories” allows temporary crystallization of space, which will be filled with
discourse and paradigms of various kinds, thus constituting the
basis and incentive to reinterpret them, shift, or update connections between them 51.
However, the basic premise of the comparative research into
theories of education of various countries understood in this way
is the uniformity and regularity of historical and social development of the whole mankind. Therefore, these analogies as well as
historical and typological similarities allow to determine a general
regularity of the development of a given pedagogical current in
its social determinant as well as to define specific national characteristics of theories under study. It is then justified on the part of
Kwieciński to pay attention to this aspect of comparative study,
when he suggests discerning in the newest general history a similar case of a deep socio-economic crisis in order to find answers to
51
Cf. R.G. Paulston, Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych
map teorii i paradygmatów, w: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, ed. Z. Kwieciński, L. Witkowski, IBE, Warszawa 1993.
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Table 3. The characteristic of transition from transcendent pedagogy in premodernism to pedagogy without transcendence in
modernism and postmodernism (source: Z. Kwieciński, Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego,
in: Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, ed. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Wydawnictwo IBE,
Warszawa 1993, p. 24).
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the question about how pedagogy and education politics reacted
to such a crisis and how they overcame this crisis in order to pull
contemporary pedagogy out of the state of collapse by analogy.
„Exercising complete caution with regard to numerous uncertainties and traps of such a method, we find this particular
casus solved in a positive way and similar historical cases solved
in a negative way, with catastrophic cultural and educational results. These negative cases are German fascism after a lost war
and collapse of the former formation of German culture as well as
Russian communism after the Bolshevik revolution and collapse
of the former formation of Russian culture. […] However, an interesting case concerns the great American crisis from the years
1929-1932, which also had all the hallmarks of a severe economic,
cultural and political crisis, like our present state of multidimensional crisis. It was then that various currents of adaptation reactions in thinking, designing and educational activities shaped.
The major ones are: perennialism (referring to timeless values
and to religious foundations of life), essentialism (referring to the
long-lasting, the most important, the essential, to the minimum
of the cultural canon), progressivism (through concentration on
the interests and on the free development of a child searching
for social rebirth) and reconstructionism (searching for harmony
between passing on to the children and youth good experiences
from the past and shaping in them the competence and courage
to participate in the creation of a new, more democratic public
sphere, a new, more loyal society, combining this with good and
personal development of every individual)” 52.
It is then necessary in comparative studies on educational
theories and currents not only to go beyond the area of one’s own
country in order to notice the scope of their influences or the universalism of premises, but also to examine all theories regardless
of the time when they arose, referring to studies on works representative of them, those generally recognized as exceptional, with
long-lasting values as well as those smaller ones. For pedagogical directions reveal only some tendencies, and variants in them
of frequently very much differentiated viewpoints and forms
52
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of their practical application, which have a different nature and
which should be handled in a different way. However, thanks to
them, we bring to light various aspects of the polymorphic phenomenon of stimulating the process of education.
Undoubtedly it is not easy for modern knowledge about education to assign a common, overwhelming „label” in the form
of the name for direction or doctrine. A diversified approach towards the works of classics makes this knowledge dynamic, constantly open, in statu nascendi. The untransparency of the cognitive perspective is becoming a permanent feature of the present.
„Cultural pluralism is an irremovable feature of reality, and experiencing ambivalence is a life «sentence», or even a curse for
contemporary man” 53. Pedagogues reaching for certain philosophy, ideology, or theory of education, become „masters” armed
with it, equipped with a piece of power and prime mover with
regard to next generations. So they are facing a task involving
reading, classifying and comparing numerous theories, in order
to discern this unique game of various layers and shades of ideas, thoughts, or values, which so far has been slipping by, since
they had been shut in the system of previous and at the same
time different assumptions with regard to these theories.
Pedagogue should know, understand and compare the diversity of cognitive perspectives which appear in education theories and which describe the essence of education in a different
way, explain its phenomenon and define the ole of pedagogue
characteristic of them. Modern pedagogy is merely one of the
sciences, allowing us to participate in searching for the truth. The
multitude of possible interpretations of the works of the classics,
owing to their being deeply set in the tradition of pedagogical,
philosophical, sociological, or psychological thought makes that
we create the world of illusions, which has something magical in
it, something which allows us to experience situations without
a way out. Does pedagogy without transcendence still play this
particular role, or maybe – as Neil Postman writes – the essence
of humanist education in the post-modern society is not a techni53
Z. Kwieciński, Pluralizm – pedagogiczną szansą czy brzemieniem?, in: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, ed. T. Kukołowicz, M. Nowak, Redakcja
Wydawnictw KUL, Lublin 1997, p. 16.
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cal problem, but a metaphysical one? No one can say that this or
another way of learning or education is the best 54. Since one can
become another person thanks to what we learn, but to do it we
need not only some vision, concept, or worldview, but first and
foremost their justification, and this is a metaphysical issue.
We live in a society which less and less lets people understand
their life environment, check it, or shape it on one’s own account.
However, simultaneously man more and more wants to broaden
the scope of his experiences and awareness. Perhaps pedagogy
without transcendence has raison d’être in this sphere, as long
as it is complemented with metanarration mentioned earlier. For
life in nothingness means existence in a sterile culture, thus in
a culture without the vision of the past, or the future, without
organizing rules, without clear values and authorities.
In the light of current research into the evolution of the humanist thought, including pedagogical, attention has to be paid to the
highly probable premise that the bias of historical or problem
reconstruction, narration is affected– among other things – by
the researcher being ideologically entangled. Since he does not
stop being, „[…] like all other people, «the researcher form the
street», distorting the processing of information both humanist
and concerning external reality as regards one’s own «self»” 55. It
is impossible to avoid in the research process not only the subjectivism of historical cognition, but also judging the facts and people from the angle of their own vision and the system of values
recognized by them. The image of the past created by a historian
always depends on his knowledge obtained from the sources as
well as „out-of-source”, not infrequently being the outcome of
his ideological entanglement. And this remains under the strong
influence of not only social factors, but also those strictly psychological ones – historian’s susceptibility to adopting and recognizing as his own the socially copied system of ideas, beliefs and
judgements, including the coherent image of reality both found
and desired. As a result, both in the case of establishing the facts
54
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and explaining them, the differences between particular historians lie in the dissimilarity of their views on the world and on the
things to be desired, eliminated, that is ideological differences 56.
Pedagogy without transcendence causes that those for whom
it stands in contradiction to their own choices, cannot feel at
home with it. And maybe Zygmunt Bauman is right indeed defining our civilization as a „dustbin”, where it is easier to throw
something in than notice some value in it? 57 Unfortunately, humanist reflection orientated towards an effort to understand
a selected direction in pedagogy does not exhibit a cumulative
character, hence in every subsequent epoch since the time of the
emergence of pedagogical direction, there is a necessity coming
out to stand up to its assumptions and their evolution sort of
again. „The fact that some phenomenon or some relation was
understood a hundred and fifty years ago helps very little, unfortunately, to understand them by contemporary people” 58. Perhaps it is the case because modern humanities are in the state of
permanent „war” of thoughts, unceasing confrontation of ideas,
and as a result only one of them will turn out the winner? Those
who make an effort to deny the value of a certain idea existing,
become involved in wasting it, making it worthless, futile, or useless. Any meaning – coming after a contradicting attack – is to
appear pointless, including the axiological sense of some theory
or current of thought. Now it is only misery to come. Since it is
worthlessness itself, it should be worth a little. We should have it
for nothing. The field of thought that remained has already been
„adapted”. Therefore, there is no point demanding its return, its
arising again. Undoubtedly, wastage understood in this way may
be mindless, accidental, unintentional, but then a question arises
whether those who are witnesses to such a state of its distortion
react to the resulting loss and allow the „sinners” to come to their
senses. And perhaps it is those who sin with wastage, who are
the angels of the proper reception of pedagogical thought?
56

Cf. ibid., p. 129.
Z. Bauman, Życie na przemiał, transl. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie
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WIELKIE PRAGNIENIA I IDEAŁY CZŁOWIEKA
WEDŁUG ŚW. IGNACEGO LOYOLI.
U PODSTAW PEDAGOGII MAGIS

Człowiek jest pragnieniem
Pragnienie można opisać jako pewną skłonność spontaniczną,
zdecydowaną i wolną ku jakiejś osobie, rzeczy lub ideałowi, które znamy, lecz jeszcze nie posiadamy ich w stopniu całkowitym.
Stan taki ożywia nasze predyspozycje i budzi niepokoje ukryte
w głębi ludzkiego bytu, co wyraża jednocześnie zasadnicze niedopełnienie, a takie zawarte w człowieku potencjalne bogactwo,
widoczne w szczególności w świetle jego największych ideałów.
Dzięki swojej wielkiej dynamice, która często nie bywa w pełni
zaspokojona, pragnienie wiąże się z nadzieją, rodząc złudzenia,
marzenia i ideały. Oczywiście nie można utożsamiać pragnienia wywołanego potrzebą jedzenia, czy popędem seksualnym
z pragnieniem, które budzi miłość, szacunek wobec samego siebie, które domaga się poważania, szacunku, sławy. Ale jest również prawdą fakt, że nie zawsze można jasno określić moment
przejścia od pragnienia materialnego do duchowego 1.
W każdym bądź razie możemy zilustrować niektóre aspekty
rzeczywistości, w której znajduje się człowiek noszący w sobie
1

Ph. Lersch, Aufbau der Person, Munchen 1966; A.H. Maslov, Motivation and
Personalisty, New York 1970.
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jakieś pragnienie, na przykładzie postaci św. Ignacego Loyoli.
W swojej Autobiografii św. Ignacy wspomina, że przed nawróceniem „szczególniejsze upodobanie znajdował w ćwiczeniach
rycerskich, żywiąc wielkie i puste pragnienie zdobycia sobie
sławy” (Au 1) 2. Był więc człowiekiem pragnącym niezmiernie
zaszczytów, chwały i sławy i wydaje się, że w konsekwencji jego
nawrócenia ku życiu będącemu radykalnym pójściem za Chrystusem, owe pragnienia nie powinny już rodzić się w jego sercu.
Jednakże cytowane zdanie nie mówi, że zostały one wyeliminowane, czy wykorzenione, lecz raczej uznane za „próżne”, ze
względu na ich powierzchowność i pustotę, i przez to nie stanowią już istoty jego pragnień i egzystencji. W jaki sposób święty
Ignacy zdołał osiągnąć taką postawę?
Zwróćmy uwagę na niektóre momenty jego życia. Z powodu
rany, którą odniósł broniąc cytadeli w Pampelunie (20-25 maja
1521 r.), znalazł się w niebezpieczeństwie śmierci. Czy też, jak
mówi opowieść autobiograficzna: „Stan jego zdrowia pogarszał
się coraz bardziej. Nie mógł już jeść i pojawiły się inne oznaki zbliżającej się śmierci”. Oczywiście, przemiana życia następuje niekiedy w sytuacji próby, przeciwności losu, czy poważnej choroby.
W jego najsłynniejszym dziele Ćwiczenia duchowe znajdujemy dwa
rozważania, które bardzo poważnie traktują o doświadczeniu sytuacji granicznej końca życia ludzkiego; jest to rozmyślanie o piekle (ĆD 65-71) oraz rozważanie o wyborze drogi życia i podejmowaniu decyzji dotyczącej powołania (ĆD 186).
Wybór, jakiego miał dokonać św. Ignacy będący próbą odpowiedzi na własne pragnienia, okazał się trudny i złożony. Zobaczył siebie wobec dwóch przeciwstawnych modeli życia, z których jeden oparty był na ideałach rycerskich, zaś drugi wynikał
z lektury dzieł religijnych 3; wobec postawy rycerza służącego
jakiejś szlachetnie urodzonej kobiecie oraz postawy świętych,
2

Teksty ignacjańskie cytujemy posługując się skrótami: Autobiografia – Au,
Ćwiczenia Duchowe – ĆD.
Należy tu podkreślić, że św. Ignacy nie był zawodowym żołnierzem, zajmując się tym rzemiosłem tylko okazjonalnie. Por. R. García Mateo, Ignacio de
Loyola. Su espiritulidad y su mundo cultural, Bilbao 2000, 33-35.
3
Żywoty świętych (Flos sanctorum) i Życie Chrystusa, wg Ludolfo z Sajonii
(Au 7).
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którzy służą Bogu; wobec zaszczytów zdobywanych w świecie
rycerzy i wobec krzyża, jaki wiąże się z pójściem za Chrystusem.
Było to doświadczenie, które przychodzi, gdy chcemy podjąć
decyzję ostateczną, obierając właśnie tę jedyną, naszą drogę życia zamiast wszystkich innych. Owemu podejmowaniu decyzji
towarzyszyły pewne poruszenia wewnętrzne, których owocem
był pokój, radość, pocieszenie, lub też niepokój, smutek, strapienie; stany te miały stanowić później podstawę jego doktryny odnośnie rozeznawania duchów i dokonywania wyboru (Au 8, ĆD
135-175, 314-315).
Rozmyślając wiele na ten temat, św. Ignacy jasno uświadomił sobie ograniczoność życia ludzkiego, jego nietrwałość oraz
pustotę jego pragnień. Z drugiej strony, rycerskie ideały sławy,
zaszczytów i władzy pociągały za sobą niepohamowaną pychę
i pogoń za najlepszym i największym (más, Magis), aby w ten
sposób wyróżnić się („odznaczyć się”) w obliczu swojego pana
lub króla. Decydując się na przemianę swego życia, św. Ignacy
zamierza dokonać czegoś podobnego na płaszczyźnie religijnej,
podejmując „wielkie umartwienia nie tyle dla wynagrodzenia za
swe grzechy ile raczej dla przypodobania się Bogu i uradowania Go. I tak, kiedy sobie przypomniał jakąś pokutę, którą czynili święci, postanowił czynić ją także, a nawet jeszcze więcej”
(Au 14). Odnajdujemy tu pychę rycerską, naturalnie uduchowioną i przemienioną, która jednakże pozostaje nadal pychą, zaś
tego rodzaju heroizm religijny pozbawiony jest pokory rozumianej w sensie chrześcijańskim. Niezrealizowane pragnienie przewyższenia świętych, św. Ignacy szybko odczuwa jako porażkę
duchową, która prowadzi go do stanu rozpaczy i przekonania,
że jego zaangażowanie w sprawy Boże oraz starania, by osiągnąć zbawienie, są zupełnie pozbawione sensu, co znajduje swój
wyraz nawet w próbie popełnienia samobójstwa; „nachodziła
go często gwałtowna pokusa, żeby się rzucić w dół przez wielki
otwór, który był w jego pokoju blisko miejsca, gdzie zwykle się
modlił. Ale wiedząc, że byłoby to grzechem zabić samego siebie, zaczynał wołać do Pana: „Panie, nie uczynię tego, co Ciebie
obraża!” (Au 24). I w końcu św. Ignacy został uwolniony od tych
pokus, „uważając to za rzecz pewną, że nasz Pan, w swym niezmierzonym miłosierdziu zechciał go wyzwolić (Au 25).
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Św. Ignacy zaprzestaje też podejmowania umartwień ponad miarę, ponieważ uważa, że nie tego oczekuje od niego Bóg
(Au 26-27). Wszystko to składa się na nowy obraz Boga oraz
nową relację św. Ignacego z Bogiem. „W tym czasie Bóg obchodził się z nim podobnie jak nauczyciel w szkole z dzieckiem i pouczał go” (Au 27). Tak więc Bóg, dawniej nieprzystępny sędzia,
jawi mu się odtąd w swej miłosiernej bliskości jako Ten, który
go prowadzi i naucza. Pedagogiczny sposób wyrażenia tej nowej relacji z Bogiem okazuje się wyjątkowo cenny dla naszych
rozważań. Oczywiście, w chwili przemiany życia, św. Ignacemu
nawet przez myśl nie przeszło, że będzie założycielem zakonu,
a tym mniej twórcą pedagogii dla szkół. Jednakże teraz staje
się jasne, że jego mądrość pedagogiczna, duchowa, polityczna
nie była wyłącznie owocem jego ludzkiego poznania, lecz miała swoje źródło przede wszystkim w osobowej relacji z Bogiem
pedagogiem, przez którego św. Ignacy był wychowywany do
głębokiego doświadczenia mistycznego (Au 29-30). Św. Ignacy
odkrył Boga, który zaspokajał jego pragnienia sławy i zaszczytów poprzez służbę Jemu samemu, służbę, w której człowiek nie
szuka własnej korzyści i własnej chwały, lecz czyni wszystko na
większą chwałę Boga, starając się naśladować Chrystusa poprzez
coraz doskonalszą służbę bliźniemu. W ten sposób św. Ignacy zrealizował samego siebie, uporządkował swoje pragnienia,
odnalazł swoją osobową tożsamość i podjął służbę Kościołowi
i ludzkości poprzez działalność apostolską, w szczególności polegającą na wychowaniu i formacji młodzieży.
Ten krótki opis przemiany wewnętrznej założyciela Towarzystwa Jezusowego pozwala nam zauważyć, że sfera pragnień
człowieka jest niezwykle złożona i nie można jej w żadnym
przypadku zawężać do pragnień materialnych. Człowiek nie
jest istotą poprzestającą na tym, co zaspokaja jego podstawowe potrzeby związane z jedzeniem czy rozmnażaniem etc., ale
poszukuje czegoś więcej. Jego pragnienia są tak liczne, że wciąż
wydaje się nieusatysfakcjonowany. W dodatku sferą łaknącą
więcej i lepiej nie jest tylko ludzkie ciało, ale przede wszystkim wnętrze człowieka, jego serce i umysł, które nigdy nie są
zaspokojone w pełni, na zawsze i ostatecznie. Żaden dobrobyt
materialny (bogactwo, wygody, użycie), żadna forma powodze-
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nia (sława, zaszczyty, tytuły), ani nawet żadne ciepło doznawane od innych ludzi (w małżeństwie, rodzinie, przyjaźni etc.) nie
jest w stanie wstrzymać biegu pragnień ludzkiego serca. Kiedy
pragniemy czegoś przyjemnego, pragniemy jednocześnie czegoś o wiele więcej, mianowicie pełni owej przyjemności, a nie
po prostu przyjemności samej w sobie; dlatego wszystkiemu, co
przyjemne towarzyszy zawsze coś przykrego. Dochodzimy więc
do wniosku, że sfera pragnień ludzkich jest nieograniczona.
Zwróćmy również uwagę na fakt, że o ile pragnienie sprowadzające się do poziomu zwierzęcego domaga się natychmiastowego zaspokojenia, pragnienie pozostające na płaszczyźnie
ludzkiej może przez długi czas być zaspakajane w sposób prowizoryczny lub związany wyłącznie ze sferą wyobraźni. Jeśli nie
możemy mieć tego lub owego, możemy sobie wyobrazić, że to
mamy. Psychologia marzeń postrzega ową konieczność bio-psychologiczną jako swoiste wyzwolenie wyobraźni i pragnień 4.
Również tu dotykamy pewnego interesującego doświadczenia z życia rycerza z Loyoli. Rycerz powinien był wyróżnić się,
odznaczyć nie tylko przed królem, lecz również wobec swojej
pani, którą wybierał jako idealną przewodniczkę swego życia
i dla której gotów był narazić się na każde niebezpieczeństwo.
O doświadczeniu tego rodzaju urojonej relacji miłosnej, tak opowiada rekonwalescent z Pampeluny: „Wśród tych wielu spraw
próżnych, które mu się narzucały, jedna tak bardzo opanowała
jego serce, że zatopiwszy się w niej rozmyślał nad nią dwie, trzy,
a nawet cztery godziny: marzył o tym, czego by miał dokonać
w służbie pewnej damy, o środkach, których by użył, aby dostać
się do miejscowości, gdzie ona mieszkała, o wierszach i słowach,
w których by się do niej zwracał, wreszcie o czynach orężnych,
których by dokonywał w jej służbie” (Au 6).
Chodzi więc o miłość daleką, nieprzystępną. Dama zajmuje tak
wysoką pozycję, że kochający ją rycerz czuje się jej niewolnikiem
lub sługą; a sama miłość ma pewne rysy platoniczne i urojone przez
wyobraźnię. Człowiek, który nie zdaje sobie sprawy jak ważna jest
jego wyobraźnia, miewa skłonność do lekceważenia jej i umniejszania jej znaczenia antropologicznego. Ignacy Loyola nie był takim ty4

Por. U. Galimberti, Enciclopedia di psicologia, Torino 1999.
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pem człowieka, jak zobaczymy później, omawiając rolę wyobraźni
w duchowości ignacjańskiej (por. ĆD 47, 65, 66, 112n).
W życiu ludzkim, które ma utrzymać pewną wewnętrzną równowagę, nie można rezygnować z pragnień, jak proponuje pedagogia stoicka lub religijność, która zapomina, że „Bóg jest miłością”. Chodzi jednak o to, by pragnień nie sprowadzać do potrzeb
biologicznych, albo czysto materialnych, czyli aby pragnienia nie
prowadziły do uzależnienia od popędów, ale do wolności pełni
człowieczeństwa. Naturalnie, człowiek jest wolny we wszelkich
swoich pragnieniach, jednak wolność anarchistyczna, prowadząca do wynaturzenia pragnienia jest niedorzecznością, działająca
na rzecz uzależnienia człowieka i jego samozniszczenia 5. Dlatego należy ustalić pewne kryteria, które pomogłyby nam rozeznać
różnorodność, a niekiedy dwuznaczność naszych pragnień czy
wręcz niebezpieczeństwo, jakie wiele z nich niesie ze sobą.

Rozeznawanie pragnień
Rozpętanie niekontrolowanych pragnień powoduje zachwianie równowagi, wewnętrzny i zewnętrzny nieład i wiele skutków
negatywnych dla życia człowieka i społeczeństwa. Św. Ignacy
był tego świadom dzięki własnym doświadczeniom życiowym,
o których już wspominaliśmy. Dlatego pragnąc pomagać innym,
za punkt wyjścia przyjmuje swoje własne życie, a nawet swoje
własne błędy. Jeżeli do spontaniczności pragnień nie wprowadzimy żadnego porządku, pozwalając im biec swym własnym
tokiem, tak jak postępował św. Ignacy przed nawróceniem, oznacza to, według niego, nasze przyzwolenie, by każde pragnienie
stało się negatywne, co z kolei pociąga za sobą stan zniewolenia
i utraty człowieczeństwa. Dlatego św. Ignacy pragnie stworzyć
metodę, która pozwoliłaby innym na wyodrębnienie pragnień
negatywnych, czy też, jak sam mówi „uczuć nieuporządkowanych” w celu ich przezwyciężenia. Jest to jedno z głównych założeń jego słynnego dzieła Ćwiczenia duchowe, które określa jako
„służące do przezwyciężenia samego siebie i do uporządkowa5

Por. Benedykt XVI, Deus caritas est, 4-5.
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nia swego życia – bez kierowania się jakimkolwiek przywiązaniem, które byłoby nieuporządkowane” (ĆD 21).
Nie chodzi tu jednak o opanowanie w doskonałym stopniu
techniki pewnej metody stosowanej tylko w niektórych momentach naszego życia, takiej jak joga, zen, ale przede wszystkim
o istotne doświadczenie egzystencjalne i religijne, które skłania do postawienia zasadniczych pytań: Czy po śmierci istnieje
jakieś życie? Skąd wziął się byt ludzki? Dlaczego zaistniałem?
Dlaczego istnieje świat? Aby dobrze zrealizować te założenia
należy jasno określić cel życia samego w sobie, bowiem takie
czy inne ukierunkowanie naszego życia zależy właśnie od tego
jak odpowiemy na to pytanie. I dlatego za „zasadę pierwszą
i podstawową – Fundament” swojej metody i swojego modelu
duchowości, św. Ignacy uważa ludzkie pragnienie szczęścia pełnego i wiecznego. Mówi: „Człowiek po to jest stworzony, aby
Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone
dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony. Z tego wynika, że człowiek ma korzystać
z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu,
a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać, w jakiej
mu są przeszkodą do tegoż celu” (ĆD 23).
Zarysowana tu struktura antropologiczna jest zasadniczo dynamiczna: ludzkie pragnienia z natury swojej są ukierunkowane
na osiągnięcie celu ostatecznego, do którego, świadomie lub nie,
zdąża każdy człowiek, ponieważ jedynie w ten sposób może odnaleźć swoje pełne i wieczne szczęście. Ignacy znajduje tu również miejsce dla nieustającego w człowieku pragnienia „więcej”
i „lepiej” twierdząc, że w gruncie rzeczy jest to pragnienie tego,
co boskie. Człowiek pozostaje zasadniczo nieusatysfakcjonowany, ponieważ jego natura jest ukierunkowana w stronę boskiej
nieskończoności (człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, «por. Rodz. 1, 26; ĆD 235») i żadna osoba ani
rzecz pochodząca ze świata, który jest ograniczony i skończony,
nie będzie w stanie zaspokoić całkowicie i ostatecznie ludzkiego
pragnienia nieskończoności 6.
6

Por. tamże, 10-11; Jan Paweł II, Evangelium vitae, 32-34.
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Jak zauważamy, takie pragnienie nie jest woluntaryzmem, ale
gorącym pragnieniem transcendencji. Jednakże, według myśli
ignacjańskiej nie zawiera się ono w wymiarze ludzkim, czy też
jakimś jemu przeciwnym, ale całkowicie jest wpisane w jego istotę, gdyż człowiek jest obrazem Boga i Jego najwyżej usytuowanym stworzeniem. Dlatego człowiek znajduje dopełnienie swojej
natury w otwarciu na transcendencję łaski Bożej zgodnie ze znana maksymą: gratia non destruit naturam, sed supponit et perfecit
naturam (łaska/transcendencja nie niszczy, lecz zakłada naturę) 7.
Człowiek nie czuje się ograniczony przez Bożą transcendencję,
jak chciałby agnostyczny laicyzm (Marks, Nietzsche, Sartre itd.),
ale w tej transcendencji znajduje pełnię realizacji siebie. Potwierdza się to w życiu św. Ignacego, którego nawrócenie wyzwoliło
w nim ten potencjał, który uczynił z niego świętego i postać uniwersalną, a czego nie spodziewał się przed nawróceniem 8.
Jednakże, poszukując transcendentnego wiecznego i nieskończonego szczęścia, którym jest sam Bóg, człowiek nie lekceważy innych ludzi ani rzeczy skończonych, postrzegając je jako
odniesienie, pomoc w osiągnięciu tego, co boskie (postawa
t y l e – i l e). To z kolei pociąga za sobą, pewien proces rozeznawania oraz wyboru takich środków, które w większym stopniu
ukierunkowane są ku szczęściu wiecznemu. Wówczas człowiek
podejmuje wszystkie sprawy, jakie niesie ze sobą życie codzienne, nie zapominając o celu ostatecznym, którym jest szczęście
wieczne. Szczęście to stanowi najwyższą wartość i określa fundamentalny wybór dokonywany przez człowieka, czyli wybór
dotyczący powołania (ĆD 1, 169-189), co w konsekwencji determinuje wszystkie inne wybory, te, których życie codzienne domaga się od niego każdego dnia.
Wyrażenie „t y l e – i l e” określa postawę wolnego wyboru
dotyczącego spraw otaczających człowieka, która jednak nie jest
samowolnym korzystaniem z nich, ze względu na kryterium
7
Relacja pomiędzy naturą i łaską została szczególnie rozwinięta w teologii
przez H. de Lubaca w jego książce Il Mystère du Surnaturel, Paris 1965; i przez
K. Rahnera w „egzystencji nadprzyrodzonej” – por. Podstawowy wykład wiary,
Warszawa 1987.
8
Por. J.M. Martins Lopes, Santo Inácio de Loiola, um educador do desejo, Braga
2003.
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celu ostatecznego, które określa rozmaite wybory dokonywane w życiu, w szczególności wybory największej wagi. Mimo
to człowiek pozostaje wolny i odpowiedzialny za siebie samego, również, gdy staje wobec „wszystkich innych rzeczy istniejących na powierzchni ziemi”. Same z siebie nie są one żadną
przeszkodą stojącą na drodze między Bogiem a człowiekiem,
a człowiekowi nie wolno usuwać ich z własnego życia. Według
św. Ignacego człowiek nie powinien, jak stoicy, oddalać od siebie
innych bytów skończonych czy unikać wszelkiej styczności z nimi. Powinien natomiast rozsądnie włączać je w swoje życie, mając wobec nich stosunek adekwatny do ich istoty. Bo w gruncie
rzeczy nie ma niczego, co nie mogłoby być ukierunkowane na
chwałę Bożą lub włączone w nią. Omnia da maiorem Dei gloriam to
jedno z najbardziej znanych zawołań duchowości ignacjańskiej.
Warto to podkreślić, ponieważ wierzącym tak często wydaje się,
że sprawy tego świata powinni uznać za nieistotne, przemijające, czy wręcz stanowiące przeszkodę w relacji z Bogiem. Taki
punkt widzenia nie ma nic wspólnego ze spojrzeniem na świat
św. Ignacego. Według niego bowiem, Bóg i świat nie pozostają wobec siebie w opozycji, ale w intymnej relacji, dlatego Boga
można odnaleźć we wszystkim i „rozważać, jak Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach na obliczu ziemi” (ĆD
234-237). Tak więc, dla św. Ignacego, podobnie jak mówi Biblia,
nie ma Boga bez świata ani świata bez Boga (Rdz 1-2; J 1, 1-14),
zaś dojście do Boga poza światem byłoby przejawem platonicznego idealizmu.
Jednocześnie jednak w człowieku są również pewne pragnienia negatywne, które niszczą obiektywny porządek rzeczy
na płaszczyźnie moralnej, socjo-politycznej, kulturowej, ekologicznej i które przez to nie pozwalają na łatwe odnalezienie Boga
w każdej sprawie. Są to sytuacje, w których należy oddalić się
od rzeczy, nie po to by je zanegować, lecz w celu odnalezienia
bardziej autentycznej relacji w stosunku do nich. Bliskość często uniemożliwia obiektywne spojrzenie na rzeczywistość i z tej
przyczyny, jak mówi św. Ignacy w „zasadzie pierwszej i podstawowej – Fundamencie Ćwiczeń”: „Trzeba nam się stać ludźmi
obojętnymi, nie robiącymi różnicy w stosunku do wszystkich
rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności na-
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szej wolnej woli, a nie jest jej zakazane lub nakazane, tak byśmy
z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia
długiego więcej niż krótkiego, i podobnie we wszystkich innych
rzeczach. Natomiast trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co
nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni”.
Wolne podejmowanie decyzji przez człowieka nie zawsze
opiera się na jasnym poznaniu. Często dokonujemy wyboru
jeszcze zanim zdecydujemy. Wynika z tego, że człowiek chcący dokonać wolnego wyboru, nie jest obojętny, ze swej natury.
Obojętnym człowiek powinien się stać. Zwrócili na to uwagę
już stoicy w starożytnej Grecji i Rzymie. Według nich mędrzec
powinien podążać za ideałem obojętności (ataraxia), to znaczy
mieć pod kontrolą własne emocje, ponieważ najczęściej spotykana patologia ducha to nieusatysfakcjonowanie. Zaletą mędrca
jest apatia, będąca owocem wyzbycia się wszelkich pragnień
i pozwalająca odnaleźć spokój duszy 9. Obojętność ignacjańska
polega na czymś zupełnie innym, ponieważ jej celem nie jest
wyzbycie się pragnień czy uciszenie wszelkich niepokojów. Nie
jest ona niewrażliwością wobec rzeczy, ponieważ nikt nie może
pozostać niewrażliwy wobec rzeczy, zarówno wobec tego, co
w nich pociągające, jak też odpychające. Chodzi w niej raczej
o pewną obojętność aktywną, która daleka od niedoceniania lub
pogardzania obiektywną wartością rzeczy stanowiących świat,
stara się korzystać z nich w sposób właściwy. Wymaga to ciągłego wysiłku, ponieważ w świecie istnieje tak wiele rzeczy, które człowiek pragnie posiadać i dlatego potrzeba wciąż na nowo
zdobywać się na odwagę obojętności, aby nie uzależnić się od
rzeczy, popaść nie popaść w ich materializm.
Obojętność ignacjańska wymaga pewnego dystansu w stosunku do rzeczy, do świata, lecz nie eliminuje ludzkich pragnień,
jak zalecają stoicy, czyniąc je raczej światłymi i pozbawiając je irracjonalnego zaślepienia przez namiętności; daje to człowiekowi
możliwość dokonywania bezstronnych wyborów, gdy staje on
wobec wielości rzeczy i okoliczności oraz możliwość podejmowania decyzji w sposób bardziej obiektywny. Dla św. Ignacego
9

Por. Seneka, La tranquillità dell’ anima, Verona 1995.
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zatem, obojętność nie jest celem samym w sobie, lecz wiąże się
z wyborem rzeczy, które w większym stopniu (Magis) prowadzą
do celu ostatecznego, jakim jest szczęście wieczne. Wynika stąd
jednoznacznie, że taka forma obojętności zasadniczo różni się od
niewzruszoności stoickiej. Różnica ta wynika przede wszystkim
z tego, że obojętność ignacjańska nie jest tylko owocem ludzkich starań, lecz wiary w Boga i Jezusa. W gruncie rzeczy chodzi
o to, by człowiek pozwolił Bogu niepojętemu, jedynemu w Trójcy, Stworzycielowi nieba i ziemi, dysponować sobą tak dalece,
że w końcu człowiek uwierzy, iż owo dysponowanie ze strony
Boga jest aktem nieskończonej miłości. W ogrodzie Getsemani
i na krzyżu Jezus nie przyjął postawy stoickiego spokoju (Mt 26,
36-39; 27, 45-46), lecz postawę zawierzenia i miłości do Ojca (Łk
23, 46).
Patrząc na Osobę Jezusa, którego św. Ignacy wybiera jako podstawowy wzór swojej duchowości, łatwiej jest zrozumieć znaczenie jego obojętności. Chodzi w niej o odkrycie i praktykowanie
wewnętrznej wolności w stosunku wszystkich sytuacji życiowych, w szczególności tych wymienionych w tekście: pragnienie życia (zdrowie, choroba); pragnienie posiadania (bogactwo,
bieda); pragnienie istnienia (życie długie, życie krótkie). I jedynie
przeżywając te rzeczywistości lub im podobne w sposób obojętny, w stanie wewnętrznej wolności i zaufania Bogu tak, jak Jezus, człowiek może uwolnić własne pragnienia od tego, co jest
w nich złe.
Fundament Ćwiczeń kończy się stwierdzeniem: „Trzeba pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla
którego jesteśmy stworzeni”. Potwierdza więc, że człowiek musi
być wewnętrznie wolny, zachowując w miarę możliwości dystans wobec wszystkiego, by móc dokonywać najbardziej trafnych wyborów, mając na względzie swój cel ostateczny, czyli
pełnię szczęścia wiecznego. Zatem, według św. Ignacego człowiek jest wezwany nie tylko do posiadania takich pragnień, które skłaniają go do wyborów ukierunkowanych na jego wieczne przeznaczenie, ale do pójścia „na całego” za Chrystusem,
naśladowania Go i upodobnienia się do Niego. Oznacza to, że
pojawiający się w zakończeniu Fundamentu Ćwiczeń pewien
abstrakcyjny formalizm kryje w sobie ideę najbardziej/najwięcej
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(Magis), czyli najwyższy stopień dynamiki chrystocentrycznej,
która przenika całą myśl ignacjańską. Na przykład w punkcie
97 Ćwiczeń duchowych jest powiedziane: „Ci zaś, co chcieliby
więcej Go kochać i odznaczyć się wobec swego Króla wiecznego i Pana wszech rzeczy, złożą z siebie ofiarę większej wartości
i większej wagi”. Ofiara ta jest najbardziej radykalnym pójściem
za Chrystusem ubogim i pokornym, czyli „szaleństwem krzyża”
i męczeństwem (ĆD 98, 167). Nie oznacza to prostego towarzyszenia zewnętrznego czy też czystego naśladowania moralnego,
które człowiek może podjąć o własnych siłach, ale oznacza przede wszystkim pewien dar, wezwanie Boga, a potem odpowiedź
człowieka, czyli upodabnianie się w życiu do Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, które osiągnie pełnię w szczęściu
i chwale wiecznej.
Pójście za Chrystusem rozumiane jako upodabnianie się do
Niego i naśladowanie Go nie jest też przyjęciem pewnego narzuconego ideału, obcego człowiekowi. Nie jest ono powielaniem
(kserokopią), ani nie niszczy jego niepowtarzalności. W Chrystusie człowiek odkrywa prawdziwy sens Magis swoich pragnień, ponieważ według wiary chrześcijańskiej w Nim objawia
się ideał doskonałego człowieka. Podkreślali to papieże po Soborze Watykańskim II, który w Konstytucji o relacji Kościół – świat
nazywa Chrystusa Słowem Boga, które: „weszło w dzieje świata
jako człowiek doskonały, wzięło je w siebie i w sobie je streściło.
Objawia nam Ono, że Bóg jest miłością (1 J 4, 8), a zarazem uczy,
że prawem fundamentalnym doskonałości ludzkiej, a w następstwie tego i prawem przekształcania świata, jest nowe przykazanie miłości. Tych więc, którzy wierzą miłości Bożej, upewnia, że
droga miłości otwiera się dla wszystkich ludzi, oraz, że nie jest
daremny wysiłek skierowany ku przywróceniu powszechnego
braterstwa” 10.
Takie podkreślenie podstawowego znaczenia miłości pojawia
się również w zakończeniu Ćwiczeń duchowych, gdzie tytuł Kontemplacja pomocna dla uzyskania miłości (ĆD 230-237) wskazuje na
ich zamierzony rezultat. Możemy zatem powiedzieć, że pójście
za Chrystusem w sensie ignacjańskiego Magis następuje poprzez
10

Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 38.
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realizację miłości. Św. Ignacy kładąc nacisk na „szaleństwo krzyża” widział je w świetle zmartwychwstania, które jest największym przejawem mocy Bożej miłości, obecnej w codziennym
życiu człowieka wierzącego oraz wspólnoty Kościoła; miłość
przejawia się poprzez zaangażowanie moralne, kulturowe i społeczno-polityczne, opierając się na fundamencie sprawiedliwości, przebaczenia i pokoju i budując w ten sposób nową cywilizację, cywilizację miłości.
Dlatego możemy powiedzieć, że św. Ignacy poprzez swoją
duchowość dokonał i wciąż dokonuje promocji autentycznego
humanizmu chrześcijańskiego, humanizmu, który osiąga swój
szczyt wychodząc z głębi ludzkiego pragnienia i skłaniając je do
poszukiwania tego, co będzie lepsze „dla większej chwały Bożej
i lepszej służby bliźniemu”. Dla Jezusa otaczanie Boga chwałą
oznacza obdarowanie ludzi życiem Bożym i zbawieniem: „Ja
Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło,
które mi dałeś do wykonania” (J 17, 4). Dla św. Ignacego pomoc
bliźniemu jest najlepszym sposobem otaczania Boga chwałą 11.

Wnioski dla życia codziennego i pedagogiki
Jak pokazaliśmy, św. Ignacy traktuje bardzo poważnie ludzkie
pragnienia, pragnienie bycia, posiadania, zaangażowania, dowartościowania własnej osoby, pragnienie miłości etc. Problem
zaczyna się wtedy, gdy pragnienie bycia powoduje u człowieka przewartościowania własnej osoby, które z kolei wpędza go
w despotyczną pychę, pragnienie posiadania staje się chciwością,
pragnienie relacji z drugim człowiekiem zmienia się w zawiść,
zaś pragnienie miłości przekształca się w zazdrość i nienawiść.
W takiej sytuacji człowiek nie jest w stanie porządkować, kształtować czy umacniać swoich pragnień, nie popadając od czasu
do czasu w konflikt wewnętrzny. Pragnienie bowiem jest dobre
lub złe, zależnie od tego, czy człowiek potrafi lub nie pragnąć
w sposób uporządkowany. Tak więc należy dobrze przyjrzeć się
11

Por. R. García Mateo, Ignacio de Loyola, su espiritualidad y su mundo cultural,
Bilbao 2000, 157-160, 399n.
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i rozeznać to, co wywołuje niepokój, strapienie, jak również to,
co niesie pokój radość i pocieszenie, jak zaleca św. Ignacy w regułach rozeznawania (ĆD 313-370). Osobą jest ten, kto pragnąc wydać rozważny osąd, bierze pod uwagę wszystko, co wiąże się
z jego życiem i kto stara się, już przy wstępnym rozeznawaniu
określić, czy to, co wywołuje w nim poruszenie ma swój początek w zuchwałości, pożądaniu bogactw, zawiści, nienawiść etc.,
czy raczej w prawdzie, miłości i solidarności.
Praktyka rozeznawania prowadzi do głębokiego doświadczenia w kwestii ukrytych motywacji, które poruszają ludzkie
pragnienia. Opisując strapienie, św. Ignacy wymienia następujące ukryte motywacje: ciemność duszy, zakłócenie, niepokój,
pragnienie rzeczy niskich, niepokój z powodu różnych miotań
się i pokus, skłaniający do nieufności, bez nadziei, bez miłości
(ĆD 317). Aby człowiek mógł stawić czoła takiemu kryzysowi,
św. Ignacy, pamiętając osobiste doświadczenia (o których mówiliśmy), udziela kilku rad. W czasie strapienia, kryzysu wartości lub ideałów „nie należy robić żadnej zmiany, ale mocno
i wytrwale stać przy wcześniejszych postanowieniach i ideałach,
ponieważ tym, co najbardziej potrzebne dla właściwego podejmowania decyzji i słusznego działania jest spokój ducha i jasne
poznanie sprawy, którą powinniśmy rozstrzygnąć. W strapieniu
natomiast pokój zostaje zmącony, a człowiek nie jest w stanie
właściwie rozróżnić tego, co służy dobru, prawdzie, słusznej
sprawie i pragnieniu Boga od tego, co prowadzi do miłości własnej, egoizmu, despotyzmu. Tak więc radykalna zmiana życia
człowieka będącego w stanie strapienia czy przygnębienia, okazałaby się bardzo złą decyzją” (ĆD 318).
Inna rada: „będący w okresie strapienia niech się sili na wytrwanie w cierpliwości, która przeciwna jest napaściom, jakie go
spotykają i niech myśli, że rychło dozna pocieszenia” (ĆD 321).
„Pocieszenie zaś jest przeciwne strapieniu i wiąże się z pomnożeniem wiary, nadziei i miłości, wszelkiej radości wewnętrznej
i pokoju” (ĆD 316), jest więc stanem ducha, w którym człowiek
odzyskuje wiarę w życie, i swoje wewnętrzne zasoby, co owocuje
nowym zapałem religijnym i ludzkim. Jednakże ten, kto właśnie
doznaje pocieszenia nie powinien popadać w nadmierny optymizm, myląc pocieszenie duchowe z pewnym rodzajem euforii
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psychologicznej, ponieważ pocieszenie może poprzedzać stan
przygnębiającej jałowości duchowej. Mimo to, radość, jaką niesie
pocieszenie, jest zawsze doświadczeniem, które pomaga zrównoważyć czas smutku, nieufności i zniechęcenia (ĆD 323-324).
Aby człowiek był w stanie właściwie rozeznawać i mógł przeciwdziałać nieuporządkowanym pragnieniom, które utrudniają
lub wręcz uniemożliwiają pełną realizację człowieka jako osoby,
należy na samym początku dobrze określić upodobania, uczucia, skłonności emocjonalne etc., analizując na przykład własne
myśli, ponieważ w naszym umyśle mogą istnieć pewne przywiązania myślowe, które utrudniają spokojne i jasne rozumowanie. Przyjrzeć się zachowaniu, przyzwyczajeniom, zadać pytanie
o nadmierny egocentryzm, formalizm, lenistwo, niestałość etc.
Popatrzeć na relacje z innymi, w rodzinie, wśród przyjaciół, nieprzyjaciół, znajomych. Zastanowić się nad relacją z Bogiem, stosunkiem do religii, do państwa i społeczeństwa. Czyli „poznawać siebie samego” w sposób coraz bardziej autentyczny.
Pozostawiony sam sobie w owym poznawaniu własnej osoby,
człowiek zbyt często myliłby się i popełniał błędy, dlatego św.
Ignacy przewiduje dla niego pomoc ze strony doświadczonej
osoby; jej zadanie jednak nie pokrywa się z funkcją kierownika
duchowego, przewodnika czy mistrza („Guru”), jak zazwyczaj
bywa nazywana. Św. Ignacy mówi po prostu „ten, co daje ćwiczenia”. Jego rola została dokładnie opisana w uwagach wstępnych i adnotacjach do Ćwiczeń (ĆD 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17).
Chodzi tu bardziej o towarzysza w ćwiczeniach, niż przewodnika czy kierownika, a jego rola nie polega na tym, by dawać
drugiemu jakieś gotowe rozwiązanie, wyjaśnienie czy polecenie, lecz by ułatwić mu uświadomienie sobie własnej sytuacji na
płaszczyźnie ludzkiej i religijnej, i pobudzać jego wewnętrzną
energię, w taki sposób, by samodzielnie znalazł on odpowiedź
na swoje pytanie, pozostając głównym uczestnikiem wędrówki
drogą rozeznawania własnego życia. Będąc osobą ludzką, każdy
człowiek bowiem ma prawo być zaakceptowanym takim, jakim
jest, razem ze swoimi wadami, a nie na podstawie jakichś ocen,
uprzedzeń, czy przesądów, jakich domagałaby się pedagogia
moralistyczna; każdy potrzebuje możliwości swobodnego wypowiadania się i podejmowania decyzji, za które ponosi pełną od-
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powiedzialność. Św. Ignacy traktuje tę wolność bardzo poważnie,
zachęcając człowieka do swobodnego mówienia o sobie Bogu na
modlitwie i towarzyszowi ćwiczeń w szczerej rozmowie.
Towarzysz ćwiczeń pomaga człowiekowi uświadomić sobie
jego osobistą sytuację, zwraca jego uwagę na ewentualne niebezpieczeństwa, podsuwa pewne punkty pomagające dokonać
ostatecznego, wyważonego i wolnego wyboru odnośnie jego
życia i powołania (ĆD 169-189). Takie popieranie wolności oraz
poczucia odpowiedzialności stanowi oczywiście pozytywną odpowiedź na potrzebę nadania ludzkiemu istnieniu znaczenia
spójnego z wartościami, w które człowiek wierzy. W ten sposób
rodzi się relacja interpersonalna pomiędzy towarzyszem ćwiczeń
i podejmującym ćwiczenia, która nie ogranicza się do zrozumienia intelektualnego, lecz zwraca również uwagę na sygnały pozawerbalne jak uczucia, emocje, wszelkie doświadczenia. Jeżeli
odbywający ćwiczenia dostrzeże w swoim towarzyszu ćwiczeń
przejrzystość i jasność, otworzy się na niego i obdarzy go zaufaniem; w przeciwnym razie zamknie się przyjmując postawę
obronną.
Dlatego, w ignacjańskim towarzyszeniu w ćwiczeniach, relacja interpersonalna nie powinna być pojmowana jako proste,
obiektywne zrozumienie drugiego, ale raczej jako zdolność zrozumienia myśli, uczuć i reakcji podejmującego ćwiczenia, dzięki
światłu Słowa Bożego. W uwagach wstępnych do Ćwiczeń czytamy: „Aby zarówno dający ćwiczenia duchowe, jak i przyjmujący
je bardziej pomagali sobie wzajemnie i postępowali w dobrem,
trzeba z góry założyć, że każdy dobry chrześcijanin winien być
bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego, niż do jej potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie; a jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością; a jeśli
to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do
tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić” (ĆD 22).
Tak więc nie chodzi tu o zrozumienie czysto intelektualne,
ani nawet o empatyczne utożsamienie się z rozmówcą 12. Zrozumienie empatyczne, będące umiejętnością wyczucia tego, co
12

Por. E. Stein, Zum problem der Einfuhlung, Halle 1917; M.L. Hoffman, Empathy and Moral Development, Cambrige 2000.
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dzieje się w drugim, jak się czuje i czego doświadcza, poza tym,
co wyraża słowami, jest bardzo bliskie zrozumieniu ignacjańskiemu; jednakże zrozumienie w sensie ignacjańskim nie zamyka się w relacji dwóch osób (ja – ty), ale jest relacją trzech osób
(Bóg – ja – ty); stanowi to niewyczerpany potencjał twórczy Ćwiczeń, czego dowodem jest ich historia, jak też historia samego
Towarzystwa Jezusowego.
Pedagogia obecna również w duchowości ignacjańskiej nie
straciła nic ze swej aktualności. Jej wizja osoby wyraża się w słowach takich jak wolność, ufność, łaska, miłość, kontemplacja,
służba, działanie, chwała, wieczność. Wynika stąd, że idealną
sytuacją wychowawczą w sensie ignacjańskim będzie taka sytuacja, w której te wartości i ideały pozwalają uczniowi osiągnąć
taki stopień świadomości własnego procesu formacyjnego, który
pozwala na jego samorealizację.
Widzimy więc, że duchowość ignacjańska ukierunkowana na
Magis jest bardzo dynamiczna, praktyczna i konkretna, dlatego
wciąż na nowo ubogaca i inspiruje pedagogikę. Ale Magis nie
prowadzi do porównywania siebie z innymi, ani nie zakłada, że
postępy na drodze rozwoju osobowego można mierzyć jedynie
według pewnych, określonych wcześniej modeli. Chodzi bardziej
o rozwijanie zdolności, które posiada każdy człowiek i o wzrastanie w tych pragnieniach i motywacjach, które w większym
stopniu prowadzą do Magis oraz wiecznej pełni chwały Bożej,
do której człowiek został stworzony. Trzeba jednak pamiętać, że
każdy ma swój własny rytm osiągania kolejnych etapów, które
w Ćwiczeniach są nazywane tygodniami. Każdy etap jest ukierunkowany na osiągnięcie pewnego rezultatu. Z drugiej strony, każdy etap jest ściśle związany z kolejnym. Dlatego, konieczne jest
systematyczne sprawdzanie, które z zamierzonych celów udało
się osiągnąć, a które wciąż jeszcze pozostają do osiągnięcia.
Rozeznawanie duchowe, obecne w pedagogii ignacjańskiej,
prowadzi do pogłębienia świadomości własnej sytuacji, refleksji
nad tą sytuacją, wyodrębnienia celów, które motywują do dalszej pracy nad sobą (przynoszą pocieszenie) i analizy pragnień,
wartości, priorytetów.
Podsumowując nasze rozważania możemy powiedzieć, że
treści duchowości ignacjańskiej można bezpośrednio zastoso-
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wać w pracy pedagogicznej, jak tego dowodzi w sposób programowy i oficjalny, choć nie wyczerpujący, Ratio Studiorum.
Pedagogika Towarzystwa Jezusowego nie rozpoczyna się
wraz z dostosowaniem modus parisiensis z IV częścią Konstutucji Towarzystwa Jezusowego czy z Ratio Studiorum. Pedagogika
rozpoczyna się wraz z osobą św. Ignacego Loyoli i jego dziełem.
Na tej bazie należy rozróżnić pomiędzy pedagogiką ignacjańską
w ogóle a tak zwaną jezuicką. Pierwsza ma swoje źródło w pismach i nauczaniu św. Ignacego Loyoli i dlatego też jest przeznaczona dla tych, którzy się na nim wzorują. Natomiast pedagogika jezuicka, mając jako bazę elementy ignacjańskie, stworzyła
typ pedagogiki, która się rozpoczyna wraz z Ratio Studiorum
i z sukcesem się rozwija w szkołach i uniwersytetach Towarzystwa Jezusowego i rozwija się do dzisiaj.
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I GRANDI DESIDERI E IDEALI DELL’UOMO
NELLA PROSPETTIVA D’IGNAZIO DI LOYOLA
ALLE ORIGINI DELLA PEDAGOGIA DEL MAGIS

L’uomo è desiderio
Il desiderio si può descrivere come una tendenza spontanea,
decisa e libera verso una persona, cosa o ideale conosciuto, ma
non ancora posseduto totalmente. Questo suscita un forte movimento di tendenze e inquietudini nel profondo dell’essere umano, che esprime simultaneamente la sua essenziale incompiutezza ed anche la potenziale ricchezza che c’è in lui, che si rivela
particolarmente negli ideali più alti. Il desiderio a causa della
sua intensa dinamica, che spesso non è pienamente soddisfatta, si proietta nella speranza, generando illusioni, sogni, ideali.
Evidentemente è molto diverso il desiderio suscitato dal bisogno
di mangiare o dall’istinto sessuale da quello che stimola l’amore,
l’autostima, gli onori, il prestigio o la fama. Ma è anche vero che
in concreto non è sempre chiaro determinare il momento in cui
si passa dal desiderio materiale a quello spirituale 1.
In ogni caso possiamo illustrare alcuni aspetti della realtà desiderante dell’uomo, partendo dalla persona dello stesso Ignazio di Loyola. Nella sua Autobiografia dichiara, ricordando la sua
1

Ph. Lersch, Aufbau der Person, München 1966; A.H. Maslow, Motivation and
Personality, New York 1970.
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vita prima della conversione che „amava soprattutto esercitarsi
nell’uso delle armi con grande, quanto vano desiderio di farsi
onori” (Au 1) 2. Egli era quindi un uomo con grandi desideri di
onore, di gloria e di fama. Come conseguenza della sua conversione ad una vita di radicale sequela del Cristo povero e umile,
sembra che questi desideri non abbiano più un posto nella sua
vita. La frase citata, invece, non afferma che essi furono eliminati
o sradicati, ma che furono considerati come „vani”, cioè che furono riconosciuti nella loro superficialità e vacuità, e perciò non
costituiscono più il centro del suo desiderare, della sua esistenza.
Come è arrivato Ignazio a questo nuovo atteggiamento?
Vediamo alcuni momenti. La ferita nella difesa della cittadella
di Pamplona (20-25 maggio 1521) lo ha portato vicino alla morte.
O, come dice il racconto autobiografico: Egli „peggiorava ancora:
senza poter mangiare e con gli altri sintomi che sono di solito preannuncio di morte”. Certamente, un cambio di vita accade a volte
in occasione d’una prova, d’un rovescio di fortuna o di una malattia grave. Nella sua opera principale, gli Esercizi spirituali, troviamo due meditazioni che prendono sul serio l’esperienza del limite,
della fine della vita umana: quella dell’inferno (EE 65-71) e quella
della scelta di vita nella decisione vocazionale (EE 186).
La scelta che Ignazio ha fatto nei confronti dei suoi desideri è stata difficile e complicata. Egli si vedeva di fronte a due
possibilità opposte, motivate dal suo ideale cavalleresco e dalla
lettura di opere religiose 3: tra il servizio a una nobile dama e quello della vita dei santi, tra l’onore del mondo cavalleresco e la
croce nella sequela di Cristo. Si tratta dell’esperienza che è vissuta dal momento che si vuole prendere una decisione definitiva
dovendo scegliere una via piuttosto che un’altra. Questo modo di
decidere è stato accompagnato da mozioni che provocano pace,
gioia, consolazione o turbamento e tristezza, desolazione, e che
poi saranno alla base della sua dottrina sul discernimento degli
spiriti e dell’elezione (Au 8, EE 135-175, 314-315).
2
I testi ignaziani si citano con le abbreviazioni: Autobiografia = Au, Esercizi
spirituali = EE. Qui è da rilevare che Ignazio non è stato un soldato di professione ma solo in modo occasionale. Cf. R. García Mateo, Ignacio de Loyola. Su
espiritualidad y su mundo cultural, Bilbao 2000, 33-35.
3
Le vite dei santi (Flos sanctorum) y la vita de Cristo, di Ludolfo di Sajonia
(Au 7).
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Immerso in questa problematica, Ignazio ha preso allo stesso
tempo una più chiara consapevolezza della finitezza della vita
umana e della caducità e vanità dei suoi desideri. D’altra parte, gli ideali cavallereschi di fama, onore e potere portavano con
sé un orgoglio smisurato che lo spingevano a cercare il meglio
e il „più” („más”, Magis) e così distinguersi („segnalarsi”) davanti al suo signore o al suo re. Con il suo cambiamento vuole
fare in senso religioso qualcosa di simile, „dure penitenze” per
trovare soprattutto il beneplacito divino, „non badando tanto
a scontare i peccati, quanto a far cosa gradita a Dio e a piacergli.
Perciò, quando si ricordava di praticare una penitenza fatta dai
santi, si proponeva di imitarla e superarla” (Au 14). L’orgoglio
cavalleresco si trova qui certamente spiritualizzato, trasformato,
ma rimane orgoglio. In questa sorta di eroismo religioso l’umiltà
in senso cristiano non c’è. Presto Ignazio sente la sconfitta spirituale, il fallimento del suo desiderio di superare i santi; il che
lo porta a uno stato di disperazione, ritenendo ormai definitivamente perduto l’impegno col divino ed ogni mezzo di salvezza,
fino alla tentazione di suicidio: „gli venivano spesso, con grande
impeto, tentazioni di buttarsi da un grande buco che si trovava
in quella sua stanza, proprio vicino al posto dove pregava. Ma,
sapendo che uccidersi è peccato, tornava a gridare: «Signore, io
non ti offenderò mai»” (Au 24). Finalmente Ignazio restò libero
da queste tentazioni, „ritenendo egli per cosa certa che nostro
Signore, per sua misericordia, l’aveva voluto liberare” (Au 25).
Ignazio cessa di fare penitenze esagerate, perché non le considera volute da Dio (Au 26-27). Tutto ciò implica una nuova immagine di Dio e un nuovo rapporto con lui. „In questo periodo
Dio lo trattava come un maestro di scuola tratta un bambino,
quando gli insegna” (Au 27). Il Dio giudice irraggiungibile gli
appare d’ora in poi come misericordiosamente vicino, guidandolo e insegnandogli. Il modo pedagogico di esprimere il suo
nuovo rapporto con Dio risulta particolarmente prezioso per il
nostro tema. In questo momento del suo cambio di vita Ignazio
neppure ha pensato a fondare un ordine religioso, tanto meno
a organizzare una pedagogia per collegi. Ma fin qui diventa chiaro che la sua saggezza, sia pedagogica, spirituale o politica, non
veniva semplicemente dalla sua conoscenza umana bensì sopra-
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tutto dal suo rapporto personale con questo Dio pedagogo, dal
quale egli è stato elevato ad una profonda esperienza mistica (Au
29-30). Ignazio scoprì un Dio che riempiva il suo desiderio di
fama e di onore in modo tale che si mette al suo servizio, non cercando più il proprio vantaggio, la propria gloria bensì la maggiore gloria di Dio e il maggiore servizio del prossimo nella sequela
di Gesù. E facendo così lui ha realizzato se stesso, ha ordinato
i suoi desideri, ha trovato la sua identità personale e ha servito
la Chiesa e l’umanità con opere apostoliche, in particolare con
l’educazione e la formazione dei giovani.
La breve descrizione del cambio subito dal fondatore della Compagnia di Gesù ci permette ciò nonostante di affermare
che la struttura desiderante dell’essere umano è di una forte
complessità, non è riducibile in nessun caso a desideri materiali.
L’uomo non è un essere che si accontenta di ciò che soddisfa i suoi fondamentali bisogni di cibo, di riproduzione, ecc, ma cerca di
andare oltre. I suoi desideri sono così tanti che sembra perennemente insoddisfatto. Non è sempre il suo corpo ad anelare sempre di più e di meglio, ma è soprattutto il suo intimo, il cuore, la
mente che sembrano non saziarsi mai pienamente e per sempre,
definitivamente. Nessuno stato di benessere materiale (ricchezze, comfort, godimento), nessuna estensione di successo (fama,
onori, titoli), ma neppure nessun calore umano (matrimoniale,
familiare, amicale, ecc.) può arrestare totalmente i desideri del
cuore umano. Quando si desidera una cosa piacevole, in realtà
con quella si desidera molto di più: la pienezza del piacere, non
semplicemente un tale piacere; e perciò tutti i piaceri sono misti
a dispiaceri. Quindi arriviamo alla conclusione che la capacità
desiderante dell’uomo non ha limiti.
Dall’altra parte, mentre il desiderio animale esige la sua immediata soddisfazione, il desiderio umano, dovuto precisamente alla sua capacità non limitata e spirituale, può dimorare lungamente in una soddisfazione provvisoria o immaginaria. Non
si può avere questo o quello, ma si può immaginare di averlo.
La psicologia del sogno vede in questa necessità bio-psicologica
come una liberazione dell’immaginazione e del desiderio 4. An4

Cf. U. Galimberti, Enciclopedia di psicología, Torino 1999.
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che qui abbiamo un’esperienza interessante nel cavaliere di Loyola. Il cavaliere doveva distinguersi, segnalarsi non solo davanti al
re, bensì davanti alla sua signora, che egli sceglie come conduttrice ideale della sua vita, per lei lui è disposto a realizzare le più
grandi avventure. In questo tipo di rapporto amoroso immaginario si trova il convalescente della ferita di Pamplona, come lui
stesso racconta:
„Tra le molte vanità che gli si presentavano, un pensiero lo
teneva a tal punto soggiogato, che subito ne restava assorbito,
indugiandovi senza accorgersene per due, tre o quattro ore: figurandosi, cioè, cosa dovesse fare al servizio di una dama, che
mezzi avrebbe usato per raggiungere il paese dove lei abitava, le
frasi e le parole che le avrebbe detto, i fatti d’arme che avrebbe
compiuto per lei” (Au 6).
Si tratta quindi di un amore lontano, irraggiungibile. La dama
è così superiore che l’amante si sente come il suo schiavo o servitore; un amore che ha delle caratteristiche platoniche, immaginarie. La persona che non si rende conto dell’importanza della sua
immaginazione, ha la tendenza a disprezzarla, sminuendo il suo
ruolo antropologico. Non è questo il caso di Loyola (cf EE 47, 65,
66, 112, ecc).
Una vita umana equilibrata, armonica, non può né deve rinunciare a desiderare, come la penserebbe una pedagogia stoica
o una religiosità che dimentica che „Dio è amore”. Non si tratta
però di ridurre il desiderare ai bisogni biologici o di tipo semplicemente materiale, e cioè che i desideri non siano impulsi che
portano alla schiavitù degli istinti, bensì alla libertà della pienezza
umana. Certamente si può desiderare qualsiasi cosa liberamente,
ma una libertà anarchica, che porta allo stravolgimento del desiderio, è un’assurdità, perché agisce per la propria schiavitù, per
la propria distruzione 5. Quindi si dovranno stabilire criteri che
ci aiutino a riconoscere la diversità, anzi l’ambiguità e il pericolo
che tanti desideri portano con sé.

5

Cf. Benedetto XVI, Deus caritas est, 4-5.
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Discernimento dei desideri
Lo scatenamento dei desideri incontrollati provoca uno squilibrio, un disordine interiore ed esteriore con molte conseguenze negative per la vita della persona e della società. Di questo
era molto consapevole lo stesso Ignazio per propria esperienza,
come già è stato accennato. Allora, quando lui vuole aiutare gli
altri parte anche dalla sua vita e anzi dai suoi sbagli. Il non mettere alcun ordine alla spontaneità del desiderio, lasciarsi andare, come Ignazio faceva prima della sua conversione, significa,
per lui, dalla conversione in poi, rendere cattivo ogni desiderio,
cadendo in una situazione che schiavizza e disumanizza. Per
questo Ignazio vuole formare un metodo capace di aiutare altri a individuare i desideri negativi o, come lui dice, „gli affetti
disordinati” per poterli superare. Questo è uno degli obiettivi
principali dei suoi celebri „Esercizi spirituali”, che sono definiti
proprio come: „Esercizi spirituali per vincere se stessi e mettere
ordine nella propria vita, senza prendere decisioni in base ad alcun affetto che sia disordinato” (EE 21).
No si tratta però solo di diventare dei grandi tecnici di un
metodo praticato in certi momenti come, per esempio, lo yoga,
lo zen, il controllo con il canto, il disegno libero, ecc, bensì innanzitutto di entrare in una forte esperienza esistenziale e religiosa allo stesso tempo, ponendo delle domande fondamentali:
«C’è vita dopo la morte? Perché l’essere umano? Perché esisto io?
Perché il mondo?» Ora, per riuscire in questo intento, occorre
determinare bene e chiaramente il fine della vita stessa; perché
dal diverso modo di stabilirlo, dipende il diverso orientamento
che essa può avere. Ecco perché Ignazio stabilisce come Principio
e fondamento del suo metodo e della sua spiritualità il desiderio
dell’uomo verso la felicità piena ed eterna. Ignazio lo esprime
dicendo: „L’uomo è creato per lodare, adorare e servire Dio nostro Signore e salvare così la propria anima; e le altre cose sulla
faccia della terra sono create per l’uomo e per aiutarlo a perseguire il fine per cui è creato. Da ciò consegue che l’uomo in tanto
deve avvalersene in quanto lo aiutino nel suo fine, e in tanto deve
allontanarsene in quanto gli sono d’impedimento nello stesso”
(EE 23).
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La struttura antropologica qui annunziata è essenzialmente
dinamica: il desiderare umano è spinto intrinsecamente al conseguimento del fine ultimo verso cui ogni uomo, consapevolmente
o meno, tende perché in esso soltanto consiste la sua piena ed
eterna felicità. In questo modo Ignazio risponde all’incessante
desiderare del „più” e del „meglio” affermando che quello è in
verità un desiderare del divino. L’uomo è essenzialmente insoddisfatto, vuole di più e di meglio, perché la sua natura è indirizzata verso l’infinito divino (in quanto immagine di Dio, Gen 1, 26;
EE 235) e nessuna persona o cosa del suo mondo, che è limitato
e finito, potrà arrestare in maniera totale e definitiva il desiderio
umano dell’infinito 6. Come si vede, tale desiderio non è volontarismo bensì l’anelito di trascendenza. Ella però non consiste secondo il discorso ignaziano in una dimensione opposta o separata dall’essere umano, bensì inserita nel profondo di quello come
la sua immagine, la sua causa esemplare. L’uomo quindi trova
il compimento della sua natura nell’apertura alla trascendenza
della grazia divina secondo il conosciuto assioma: „gratia (trascendenza) non destruit naturam, sed supponit et perfecit naturam” 7. L’uomo lungi d’essere limitato dalla trascendenza divina,
come afferma il laicismo agnostico (Marx, Nietzsche, Sartre, ecc),
ma trova la piena realizzazione. Questo si può verificare nella
vita dello stesso Ignazio, la cui conversione ha portato con sé lo
sviluppo delle potenzialità che lui prima della conversione neppure sospettava, facendo di lui una figura universale 8.
Inoltre, nella ricerca della felicità trascendente, eterna e infinita, che è Dio, l’uomo non disprezza le persone e le cose finite,
bensì le vede come riferimento, come aiuto per il conseguimento
del divino, „tanto-quanto”; il che implica, a sua volta, un processo di discernimento, di scelta di quei mezzi che più conducono
alla felicità eterna. La successione della vita quotidiana richiede
6

Ibid. 10-11; Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 32-34.
Questo rapporto tra natura e grazia è stato sviluppato nella teologia particolarmente da H. de Lubac nel suo libro Il Mystère du Surnaturel, Paris 1965;
e da K. Rahner nell „esistenziale sopranaturale”, cf. Corso fondamentale sulla fede,
Paoline, 1990, 174 ss.
8
Cf. J.M. Martins Lopes, Santo Inácio de Loiola, um educador do desejo, Braga
2003.
7
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di vivere senza perdere di vista questo fine di felicità eterna; essa
costituisce il valore supremo che determina l’opzione fondamentale della vita, la vocazione (EE 1, 169-189) e di conseguenza le
opzioni quotidiane.
Con l’espressione „tanto-quanto” è designato un comportamento di scelta libera riguardante le cose che circondano l’uomo,
ma non un uso arbitrario di quelle, perché c’è il criterio del fine
ultimo che deve guidare le diverse scelte della vita, in particolare quelle più importanti. La persona resta però sempre libera
e responsabile di se stessa, che ha di fronte a sé „tutte le altre
cose sulla faccia della terra”. Queste non sono di per sé di nessun
ostacolo tra Dio e l’uomo. Non gli è permesso eliminarle senz’altro. L’uomo non deve cercare, secondo Ignazio, allontanare
stoicamente da sé gli altri esseri finiti fino al punto da non essere
più toccato da loro. Si tratta piuttosto del loro giusto inserimento nell’esistenza umana in un rapporto adeguato alla loro realtà.
In fondo, non c’è di per sé nulla che non possa essere integrato,
indirizzato alla gloria divina: „Omnia ad maiorem Dei gloriam”
è una delle espressioni più care alla spiritualità ignaziana. E bene
sottolineare questo, perché il credente è tante volte tentato di
considerare le cose del mondo come irrilevanti, transeunti, anzi
come ostacolo per il suo rapporto con Dio. Non è questa la visione che Ignazio ha del mondo. Dio e mondo non sono, per lui,
in opposizione, bensì in intima relazione, tanto è vero che Dio si
può „trovare in tutte le cose” (EE 234-237). Quindi per Ignazio,
come per la Bibbia (Gen 1-2; Gv 1, 1-14), non c’è Dio senza mondo
né mondo senza Dio. Sarebbe idealismo platonico voler giungere
a Dio senza il mondo.
D’altra parte ci sono desideri negativi nell’uomo che violano l’ordine oggettivo delle cose a livello morale, socio-politico,
culturale, ecologico, e che perciò non lasciano trovare Dio facilmente in tutte le cose. Di qui occorre allontanarsi dalle cose,
non per negarle bensì per trovare un rapporto più autentico con
loro. La vicinanza spesso non lascia guardare oggettivamente la
realtà. Ragion per cui, continua Ignazio nel Principio e fondamento, „è necessario farci indifferenti a tutte le cose create, per quanto ciò è concesso alla libertà del nostro libero arbitrio e non gli
è proibito; in modo tale che non si voglia da parte nostra più la
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salute che l’infermità, più la ricchezza che la povertà, più l’onore
che l’infamia, più una lunga vita che una breve, e così via per
tutto il resto, desiderando e scegliendo solamente quel che più ci
porta al fine per cui siamo creati”.
La libera decisione dell’uomo non è sempre fondata in una conoscenza molto chiara. Spesso si sceglie prima di cominciare a decidere. Questo mostra che l’uomo non è indifferente naturalmente se
vuole fare un’elezione libera. Indifferente si deve diventare. Questo
fu già osservato dagli stoici nell’ antichità greco-romana. Il saggio
deve seguire l’ideale della imperturbabilità (ataraxia), ossia porre
sotto controllo la sua componente emozionale, poiché la più diffusa patologia dell’animo è l’insoddisfazione. La qualità del saggio
è l’apatia che nasce dall’annullamento di ogni desiderio, per trovare
la tranquillità dell’anima 9. L’indifferenza ignaziana non è questo,
non ha come fine annullare i desideri dell’essere umano, neppure
appagare ogni inquietudine; non è insensibilità verso le cose, perché nessuno può essere insensibile alle cose, sia alle attrattive sia
alle ripulse che esse suscitano. Si tratta piuttosto di un’indifferenza
attiva, che lungi da svalutare o disprezzare il valore oggettivo delle
cose, che costituiscono il mondo, cerca di trovare il loro retto uso; il
che esige un impegno continuo, perché tante cose attirano il volere
umano in modo totalizzante. Perciò c’è bisogno sempre di nuovo
del coraggio dell’ indifferenza per non cadere nella cosificazione materialista, che purtroppo le cose possono produrre nell’uomo.
L’indifferenza ignaziana esige un distacco dalle cose, dal
mondo, veramente completo, ma che non elimina il desiderio
umano, come capita agli stoici, bensì lo rende lucido, gli toglie
la possibile cecità passionale, irrazionale per poter scegliere con
imparzialità dinanzi alla varietà delle cose o delle circostanze,
per poter scegliere o decidere più oggettivamente. Ignazio quindi non considera l’indifferenza come fine in se stessa, ma è in
funzione della scelta delle cose che più (magis) conducono al fine
ultimo, alla felicità eterna. Da ciò appare chiaramente che questa forma d’indifferenza è molto diversa dall’imperturbabilità
stoica. Ed è molto diversa da quella, soprattutto perché è sostenuta non dal solo sforzo umano, ma dalla fede nel Dio di Gesù.
9

Cf. Seneca, La tranquillità dell’anima, Verona 1995.
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Si tratta veramente di lasciare che il Dio trinitario, creatore del
cielo e della terra, ma in ultima analisi l’incomprensibile, disponga dell’uomo fino al punto da credere che questo suo disporre
sia l’atto di un infinito amore. Nel Getsemani e sulla croce Gesù
non era affatto in uno stato di tranquillità stoica (Mt 26, 36-39;
27, 45-46), ma di fiducia e amore al Padre (Lc 23, 46).
Adesso, alla luce di Gesù che Ignazio ha come modello basilare della sua spiritualità, si capisce meglio il senso della sua
indifferenza. Si tratta qui di scoprire e praticare una libertà interiore riguardo a tutte le situazioni esistenziali, particolarmente
quelle indicate nel testo: il desiderio della vitalità (salute, malattia); il desiderio del possedere (ricchezza, povertà), il desiderio
dell’esistenza (vita lunga, vita breve). Perché è soltanto vivendo
queste realtà e altre simili indifferentemente, con libertà interiore
e fiducia in Dio, nel senso di Gesù, che l’uomo libera i suoi desideri dalla negatività che loro possono avere.
Il Principio e fondamento conclude affermando: „Desiderando
e scegliendo solamente quel che più ci porta al fine per il quale
siamo stati creati”. Ribadisce che l’uomo deve essere interiormente libero, distaccato dentro il più possibile da tutto, per fare delle
scelte più giuste nei riguardi del suo fine ultimo, della sua piena
felicità eterna. Dunque, l’uomo, secondo Ignazio, non è chiamato
solo a desiderare facendo delle scelte in cui prende sul serio il
suo destino eterno, bensì ad entrare nel vivo della sequela di Cristo, dell’essere più simile a Gesù. Allora, sotto un certo formalismo astratto, nella conclusione del Principio e fondamento appare il
più, il maggiore (Magis) della dinamica cristocentrica che percorre
tutto il pensiero ignaziano. Per esempio, al n. 97 degli Esercizi
si dice: „Quelli che vorranno impegnarsi di più e distinguersi in
ogni servizio del loro eterno Signore Gesù, faranno un’offerta
di maggior valore e di maggiore importanza”. In questa offerta si
esprime la sequela del Cristo povero e umile nel modo più radicale possibile: la „pazzia della croce”, il martirio (EE 98, 167).
Il che ovviamente non significa un semplice accompagnamento
esteriore o una mera imitazione morale, che l’uomo può fare da
se stesso, ma innanzitutto un dono, una chiamata di Dio e poi
una risposta dell’uomo, cioè una conformazione vitale a Gesù
morto e risorto che sarà piena nella felicità della gloria.
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Sequela di Cristo come conformazione o imitazione di lui non
significa prendere un ideale imposto, estraneo all’uomo. Non si
tratta di una riproduzione (fotocopia), non annulla la singolarità
del credente. In Cristo l’uomo scopre il vero senso del Magis dei
suoi desideri, perché in lui appare, secondo la fede cristiana, l’ideale dell’uomo perfetto, come hanno sottolineato i Papi in seguito al Concilio Vaticano II, che nella Costituzione sul rapporto
Chiesa / mondo dichiara come il Verbo di Dio: „entrò nella storia
del mondo come Uomo perfetto, assumendo questa e ricapitolandola in sé. Egli ci rivela che Dio è carità (1Gv 4, 8), insieme ci insegna che la legge fondamentale della umana perfezione, e perciò
anche della trasformazione del mondo, è il nuovo comandamento della carità. Coloro pertanto, che credono alla carità divina,
sono da lui resi certi che è aperta a tutti gli uomini la strada della
carità e che gli sforzi intesi a realizzare la fraternità universale
non sono vani” 10.
Troviamo la medesima sottolineatura della centralità dell’amore alla fine degli Esercizi, come il loro risultato, sotto il titolo:
„Contemplazione per raggiungere l’amore” (EE 230-237). Possiamo quindi affermare che la sequela di Cristo nel senso del Magis
ignaziano si compie attraverso la realizzazione dell’amore. Ignazio, pur insistendo sulla „pazzia della croce”, ha visto questa, alla
luce della risurrezione, quale la più profonda manifestazione del
potere dell’amore divino, che si fa presente nella vita quotidiana del credente e della comunità ecclesiale, tramite l’impegno
morale, culturale e socio-politico, sulla base della giustizia, del
perdono e della pace, costruendo così la civiltà dell’amore.
Per questo si può dire che Ignazio ha promosso e promuove
ancora con la sua spiritualità un autentico umanesimo cristiano,
umanesimo che raggiunge il suo culmine partendo dal profondo del desiderare umano e disponendolo a cercare ciò che sarà
meglio per „la maggiore gloria di Dio e il maggiore servizio del
prossimo”. Per Gesù, glorificare Dio non è altro che dare agli
uomini la vita divina, la salvezza: «Ti ho glorificato sopra la terra, in quanto ho portato a compimento l’opera che mi avevi dato

10

Gaudium et spes, 38.
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da fare» (Gv 4, 17). Aiutare il prossimo, per Ignazio, è proprio il
modo più netto per glorificare Dio 11.

Conseguenze per la vita pratica e la pedagogia
Come avevamo sviluppato, Ignazio prende sul serio la struttura desiderante dell’uomo, il suo desiderio di essere, di avere, di impegno, di autoaffermazione, di amore, ecc. Il problema comincia quando il desiderio di essere spinge all’eccesso
dell’autoaffermazione fino all’orgoglio prepotente, il desiderio
di avere fino all’avarizia, il desiderio di relazione fino all’invidia,
l’amore fino alla gelosia e all’odio, ecc. Allora, sarà impossibile
ordinare, educare o voler fortificare i desideri senza entrare ogni
tanto in conflitto con loro. Un desiderio è buono o cattivo a seconda che uno può desiderare o no ordinatamente. Tanto ciò che
turba o porta alla desolazione, quanto ciò che produce pace, gioia
e consolazione è da esaminare, da discernere, come indica Ignazio nelle regole del discernimento (EE 313-370). Persona è chi opera
quel giudizio prudenziale che colga gli elementi presenti e che
cerchi, in un primo discernimento, di stabilire se ciò che muove
l’interessato derivi dall’arroganza, dalle brame della ricchezza,
dall’invidia, dall’odio, ecc, oppure dalla verità, dall’amore, dalla
solidarietà, ecc.
La pratica del discernimento porta ad una profonda esperienza delle occulte motivazioni che muovono i desideri umani.
Ignazio, quando descrive la desolazione, elenca queste: oscurità
dell’anima, turbamento, mozione verso le cose basse; inquietudine di diverse agitazioni e tentazioni che muovono a sfiducia,
senza speranza, senza amore (EE 317). Per affrontare una tale
crisi di desolazione, che lui stesso conosceva, come è stato accennato, per propria esperienza, Ignazio dà alcuni consigli: nel
tempo della desolazione, della crisi dei valori oppure degli ideali, non si deve fare nessun cambiamento importante, bensì perseverare nei propositi e ideali di prima, perché le disposizioni più
11

Cf. R. García Mateo, Ignacio de Loyola su espiritualidad y su mundo cultural,
Bilbao 2000, 157-160, 399.
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necessarie per deliberare ed agire rettamente sono la tranquillità
di spirito e la chiara conoscenza della questione che occorre risolvere. Invece, nella desolazione la persona è turbata e incapace
di distinguere bene ciò che è conforme al bene, alla verità, alla
retta ragione e al volere di Dio da quello che favorisce l’amor
proprio, l’egoismo, la prepotenza. Perciò deciderebbe assai male
chi in preda alla malinconia o al turbamento facesse un cambio
radicale della sua vita (EE 318).
Un altro consiglio dice che chi è desolato procuri di portare con pazienza la sua pena con la speranza nella grazia divina
e che presto sarà consolato (EE 321). La consolazione produce
proprio l’effetto contrario della desolazione: un aumento di speranza, fede e carità, gioia e pace (EE 316), cioè uno stato d’animo
in cui si riprende la fiducia nella vita e le risorse interiori danno un nuovo vigore religioso e umano. Chi però si trova nella
consolazione non deve diventare troppo ottimista, confondendo la consolazione spirituale con una sorta di euforia psicologica, perché alla consolazione può succedere uno stato di aridità
desolante. Tuttavia la gioia della consolazione rimane sempre
un’esperienza che aiuta a controbilanciare i tempi di tristezza,
sfiducia o scoraggiamento (EE 323-324).
Per riuscire bene in questo processo di discernimento e poter
neutralizzare i desideri disordinati che ostacolano o arrestano la
piena realizzazione della persona, bisogna per primo individuare bene le affezioni, i sentimenti, le tendenze emozionali, ecc,
esaminando, ad esempio, i propri pensieri, perché nella mente
ci possono essere certi attaccamenti ideologici che impediscono
di ragionare serenamente. Poi esaminare il modo di comportarsi, le abitudini, se c’è troppo egocentrismo, formalismo, pigrizia
o troppa leggerezza, ecc; esaminare il rapporto con gli altri (familiari, amici, nemici, conoscenti); esaminare il rapporto con Dio,
la religione, lo stato e la società. Si tratta quindi di „conoscere se
stesso” sempre in modo più reale.
Da solo l’uomo sbaglierebbe troppo spesso in questo autoconoscersi e per questo Ignazio prevede l’aiuto di una persona
sperimentata. Tuttavia il suo compito non coincide con quello di
un direttore, guida o maestro („Guru”), come solitamente viene
chiamata. Ignazio dice semplicemente „chi dà gli esercizi”. Il suo
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ruolo è descritto con precisione nelle note introduttive degli Esercizi (EE 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17). Si tratta di una sorta di
accompagnatore e non tanto di guida o direttore. Il suo ruolo
non va inteso come un dare all’altro qualche soluzione, spiegazione o comando, ma consiste nel facilitare in lui una consapevolezza della sua situazione umana e religiosa e nello stimolare
i dinamismi interiori affinché lui stesso trovi la risposta alla sua
domanda, in modo tale che lui sia attore del proprio cammino di
discernimento. Ognuno ha diritto di essere accettato per il fatto di essere persona, così come è, con i suoi difetti, e non sulla
base di valutazioni o di pregiudizi, come farebbe una pedagogia
moralistica. Ognuno ha il bisogno di esprimersi liberamente e di
prendere decisioni con senso di responsabilità. Tale libertà viene
presa sul serio da Ignazio, invitando l’individuo a parlare liberamente di sé con Dio, nella preghiera, e con l’accompagnatore nel
colloquio.
L’accompagnatore favorisce la presa di coscienza della situazione personale, attira l’attenzione su eventuali rischi e propone elementi per giungere ad una decisione definitiva (elezione:
EE 169-189) ponderata e libera sulla propria vita, ossia sulla vocazione. Tale promozione della libertà e del senso di responsabilità
costituisce evidentemente una valida risposta al bisogno di dare
all’esistenza umana un significato coerente coi valori nei quali
l’uomo crede. Si stabilisce così un rapporto interpersonale tra accompagnatore ed accompagnato, che non si limita ad una comprensione intellettuale sui fatti, bensì coglie anche i segnali non
verbali, i sentimenti, le emozioni, tutto il campo esperienziale.
Se l’accompagnato percepisce trasparenza, si aprirà con fiducia
all’accompagnatore, altrimenti si chiuderà difensivamente.
Pertanto nell’accompagnamento ignaziano il rapporto interpersonale non va inteso come una semplice comprensione oggettiva dell’altro, ma piuttosto come la capacità di comprendere
i pensieri, i sentimenti e le reazioni dell’accompagnato alla luce
della Parola di Dio. Così nel Presupposto degli Esercizi si afferma:
„Perché tanto chi dà gli esercizi come chi li riceve si aiutino e si
avvantaggino di più, bisogna presupporre che ogni buon cristiano dev’essere più pronto a salvare la proposizione del prossimo
che a condannarla; e se non può salvarla, cerchi di sapere che
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cosa voleva dire; e si sbaglia, lo corregga con amore; e se non
basta, cerchi tutti i mezzi convenienti perché, intendendola rettamente, si salvi” (EE 22).
Allora, non si tratta di una comprensione meramente intellettuale, ma neppure si identifica con un immedesimarsi empatico nell’interlocutore 12. La comprensione empatica in quanto
capacità di intuire cosa si agiterà nell’altro, come si senta e cosa
realmente provi al di là di quello che esprime verbalmente, si
avvicina certamente a quella ignaziana, ma questa non si limita
a un rapporto duale (io-tu) bensì è triadica (Dio-io-tu); il che comunica un incessante potenziale creativo, come mostra la storia
degli Esercizi e della stessa Compagnia di Gesù.
La pedagogia che implicitamente è presente nella spiritualità
ignaziana non ha perso attualità; la sua visione della persona
è espressa da parole come: libertà, fiducia, grazia, amore, contemplazione, servizio, azione, gloria, eternità. Ne consegue che
la condizione educativa ideale in senso ignaziano sarà quella
in cui questi valori e ideali permettono all’allievo quel livello di
consapevolezza del proprio processo formativo che consentono
la sua autorealizzazione.
Dunque, come vediamo, la spiritualità ignaziana, essendo
indirizzata al Magis, è profondamente dinamica, pratica e concreta; e perciò ha ispirato o arricchito sempre di nuovo la pedagogia. Il Magis però non implica il paragone con gli altri né che
il progresso personale si può misurare soltanto secondo un modello prefissato. Si tratta piuttosto di sviluppare le capacità di cui
ogni persona è dotata, crescendo in quei desideri o in quelle motivazioni che più conducono al Magis, alla pienezza eterna della
gloria di Dio per la quale l’uomo è stato creato, ma senza dimenticare il ritmo di ciascuno secondo le sue diverse tappe, che negli Esercizi si chiamano „settimane”. Ciascuna tappa è orientata
verso un risultato. D’altra parte ogni tappa è strettamente legata
alla successiva. La conseguenza di questa dinamica di crescita
è il dover rivedere periodicamente gli obiettivi raggiunti e da
raggiungere.
12

Cf. E. Stein, Zum problem der Einfühlung, Halle 1917; M.L. Hoffman, Empathy and Moral Development, Cambrige 2000.
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Il discernimento spirituale, applicato alla pedagogia, conduce a prendere atto dei fatti, a riflettere, individuando gli obiettivi che stimolano (danno consolazione), soppesando i desideri,
i valori e le priorità pedagogiche. Insomma possiamo affermare, in seguito al discorso qui sviluppato, che gli argomenti della
spiritualità ignaziana si possono tradurre molto direttamente in
azione pedagogica, come in modo programmatico e ufficiale, ma
non esaustivo, mostra la „Ratio Studiorum”.
La pedagogia della Compagnia di Gesù non inizia propriamente con l’adattamento del modus parisiensis, con la IV Parte
delle Costitutioni della Compagnia di Gesú o con la Ratio Studiorum.
Essa ha inizio con la persona d’Ignazio di Loyola e la sua opera.
In questo senso si dovrà distinguere tra la pedagogia ignaziana in
genere e quella gesuitica. La prima si trova implicitamente negli
scritti e negli insegnamenti del Santo di Loyola e pertanto è aperta a quanti s’ispirano a lui; mentre la seconda, avendo come base
gli elementi ignaziani, ha ormai creato un tipo di pedagogia che
inizia con la Ratio Studiorum e si sviluppa fino ai nostri giorni nei
Collegi e nelle Università della Compagnia di Gesù.
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FORMACJA CZY INDOKTRYNACJA
W PEDAGOGICE IGNACJAŃSKIEJ?

Od wieków ignacjańska pedagogika jest przedstawiana jako
model wychowania. Jej efektywność potwierdzają sukcesy wychowanków i obecność szkół uniwersyteckich w 72 krajach na
wszystkich kontynentach, a także wysokie miejsce w programach naukowych dla ubogich w wielu częściach świata.
W artykule został opisany kontekst, z którego wyrósł Ignacjański Model Wychowania, a także przeprowadzona szczegółowa analiza charakterystycznych elementów zawartych w tym
modelu. Następnie przeanalizowano, jak ten Model przeciwstawia się widocznym elementom nauczania indoktrynacyjnego.
Wnioski potwierdzają trwałą wartość formacyjną Ignacjańskiego Modelu Wychowania z wyraźną troską o poszanowanie
wolności człowieka.

Uwagi wprowadzające
W roku 1980 Ojciec Pedro Arrupe, ówczesny Generał Towarzystwa Jezusowego, zaprosił grupę jezuickich pedagogów z całego świata do Rzymu, aby pochylić się z troską nad obszarami
odnoszącymi się do wzrostu i rozwoju apostolatu jezuickiego
wychowania. Jednym z tematów najczęściej poruszanych na
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tym spotkaniu była potrzeba określenia tożsamości pedagogiki
ignacjańskiej, jasnego sformułowania cech jezuickiego wychowania – zakorzenionych w ignacjańskich wartościach, ale w odniesieniu do realiów świata u początku nowego tysiąclecia. Treść
Ratio z 1599 roku zmieniła się nie do poznania. Zaistniała zatem
potrzeba wyjaśnienia tych zmian.
Ojciec Arrupe przyznał, że taka wyjaśniająca deklaracja jest
konieczna. W związku z tym powołał Międzynarodową Komisję ds. Apostolatu Jezuickiego Wychowania (MKAJW) do pracy
z Sekretarzem ds. Wychowania Towarzystwa Jezusowego, aby
opracować taki dokument. Ta niewielka grupa reprezentująca
6 kontynentów pracowała przez cztery lata nad sześcioma projektami, uwzględniając sugestie jezuickich prowincji z całego
świata dotyczące projektu czwartego i piątego. W wyniku tego
wysiłku, w roku 1986 powstał dokument zatytułowany Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania. Dokument ten został przetłumaczony na 17 języków i szeroko rozpropagowany na całym
świecie. Reakcje pedagogów świeckich i jezuickich, jak również
rodziców i wychowanków były generalnie pozytywne. Wyrażali
oni przekonanie, że teraz dobrze wiedzą, jakie jest ich powołanie,
jak również to, czym ich szkoły i kolegia powinny wyróżniać się
jako „jezuickie”.
W przeciągu ostatnich lat do jezuickich władz napływały
trudne, ale zarazem inspirujące pytania: „Jak wprowadzać w życie zasady zawarte w Charakterystycznych cechach jezuickiego wychowania, jak zastosować je w codziennych interakcjach między
nauczycielami a uczniami”. Pocieszające było to, że pedagodzy
w jezuickich instytucjach poważnie traktowali Charakterystyczne
cechy jezuickiego wychowania. Pragnęli, aby te cechy były skutecznie wcielane w życie. Pytanie to było także wyzwaniem, ponieważ domagało się pedagogiki, która może być skutecznie stosowana w wielu bardzo zróżnicowanych kulturach i systemach
edukacyjnych na świecie. Problem ten nie dotyczył Ratio z 1599
roku, które było wprowadzane w bardziej spójnym kontekście.
Międzynarodowa Komisja ds. Apostolatu Jezuickiego Wychowania ponownie zebrała się, aby odpowiedzieć na tę palącą
potrzebę. To, co było konieczne, to opracowanie praktycznego
modelu, który byłby spójny z celami jezuickiego wychowania,
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modelu, który byłby przekonujący w procesie nauczania – uczenia się, który miałby praktyczne znaczenie i zastosowanie w klasie. Bezpośrednią reakcją na tak wyrażoną potrzebę były trwające cztery lata prace nad projektami przy uwzględnieniu sugestii
jezuickich pedagogów ze wszystkich kontynentów, a zakończone wypracowaniem dokumentu zatytułowanego: Pedagogia ignacjańska: Podejście praktyczne.

Co to jest Pedagogia ignacjańska?
Pedagogia jest drogą, na której nauczyciele towarzyszą uczniom w ich wzroście i rozwoju. Pedagogii, sztuki i nauki o nauczaniu nie można sprowadzić tylko do metodologii. Powinna
ona zawierać światopogląd i wizję ideału osoby ludzkiej, którą
chcemy wychowywać. Wyznacza to cel, któremu podporządkowane są wszystkie aspekty tradycji wychowania i dostarcza
kryteriów do wyboru środków, które mają być zastosowane
w procesie wychowywania. Światopogląd i ideał wychowania
jezuickiego w naszych czasach zostały określone w Charakterystycznych cechach jezuickiego wychowania. Ignacjańska pedagogia
przyjmuje ten światopogląd i idzie dalej, sugerując wyraźne
sposoby, dzięki którym można wcielić ignacjańskie wartości
w proces nauczania i uczenia się.

Jaki jest cel jezuickiego wychowania?
W kontekście odnowy tego apostolatu, w ostatnich latach XX
wieku zaproponowano liczne definicje tego celu. „Dążenie do
rozwoju intelektualnego ucznia oraz osiągnięcia pełni talentów
danych mu przez Boga, słusznie jest wyróżniającym się celem jezuickiego wychowania. Jednak jego celem nie było nigdy zwykłe
gromadzenie wiadomości lub przygotowywanie się do zawodu,
chociaż jest to ważne samo w sobie i użyteczne dla wyłaniających
się liderów chrześcijańskich. Ostatecznym celem wychowania jezuickiego jest raczej pełny wzrost osoby, prowadzący do działa-
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nia, zwłaszcza takiego, które jest przepełnione duchem i obecnością Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Człowieka-dla-Innych.
Ten cel działania, oparty na logicznym rozumowaniu i ożywiony przez kontemplację, przynagla uczniów do samodyscypliny
i inicjatywy, do uczciwości i dokładności. Jednocześnie niedbałe
lub powierzchowne sposoby myślenia kwalifikuje jako niegodne
człowieka i – co ważniejsze – niebezpieczne dla świata, któremu
on służy” 1.
Ojciec Arrupe streścił nasz cel wychowania jako „formowanie
mężczyzn i kobiet dla innych”. Ojciec Kolvenbach wyraził oczekiwania co do wychowanka, który kończy szkołę jezuicką. Ma
to być „osoba dobrze uformowana, intelektualnie kompetentna,
otwarta na osobisty wzrost, religijna, kochająca i oddana szerzeniu sprawiedliwości w ofiarnej służbie ludowi Bożemu”. Ojciec
Kolvenbach określa także nasz cel, mówiąc: „Chcemy formować
liderów pełniących służbę na wzór Jezusa Chrystusa, kompetentnych, świadomych i zaangażowanych całym sercem mężczyzn i kobiety”.
Taki cel zawiera, poza akademicką doskonałością, ludzką doskonałość, odzwierciedlającą tajemnicę Wcielenia, która szanuje
godność wszystkich ludzi, jak również całość stworzenia. W dzisiejszym świecie istnieje tendencja, aby postrzegać cel wychowania w przesadnie utylitarnych kategoriach. Nadmierny nacisk
na sukces finansowy może powodować niezdrową konkurencję i nadmierne zaangażowanie się we własne sprawy. Wskutek
tego to, co ludzkie w danym przedmiocie lub dyscyplinie może
być pomniejszone w świadomości studenta. Może to łatwo przyćmić prawdziwe wartości i cele humanistycznego wychowania.
Aby uniknąć takiego zafałszowania, nauczyciele w jezuickich
szkołach prezentują akademickie przedmioty niehumanistyczne z naciskiem na odkrywanie wzorców, relacji, faktów, pytań,
rozumienia, konkluzji, problemów, rozwiązań i implikacji, poprzez które dana dyscyplina ukazuje, co znaczy być istotą ludzką. Wychowanie staje się w ten sposób rozsądnym dociekaniem,
przez które student kształtuje i odnawia swój dotychczasowy
stosunek do innych ludzi i do świata. Zatem, pedagogika igna1

P.H.K., Georgetown University address, 1989.
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cjańska otwarcie stwierdza, że „Musimy obstawać przy tym, że
proces wychowania odbywa się zarówno w strukturze moralnej,
jak i intelektualnej” (Ignacjański Model Wychowania, 14) 2. Ale
natychmiast dodaje: „Nie chodzi tu o sugerowanie programu indoktrynacji, który tłumi ducha; ani o wprowadzanie teoretycznych kursów, które są spekulatywne i odległe od rzeczywistości.
Potrzebna jest struktura dociekania dla procesu zmagania się
z ważnymi kwestiami i złożonymi wartościami życia, a także
nauczyciele zdolni i chętni, by kierować tym dociekaniem”.
Ponadto, pedagodzy ignacjańscy powinni zważać na naciski
współcześnie wywierane na młodych ludzi przez wszechobecne wpływy materializmu. Nauka o natychmiastowej gratyfikacji
jest głoszona niemal wszędzie. Takie wpływy często okradają
lub przynajmniej umniejszają wolne wybory zwłaszcza młodych
ludzi, którzy pragną być akceptowani przez swoich rówieśników. Tak więc istnieje potrzeba pedagogii, która ostrzega młodych ludzi przed zawiłą siecią złudnych wartości, często sprytnie ukrytych we współczesnym świecie – w reklamach, muzyce,
propagandzie politycznej itd. – na tyle dokładnie, aby studenci
mogli je zbadać, osądzić i podjąć zobowiązania z prawdziwym
zrozumieniem i wolnością.
Członkowie Międzynarodowej Komisji przestudiowali kilka modeli dojścia do efektywnej pedagogii w jezuickim wychowaniu. Najbardziej owocna była ich analiza pedagogicznej
dynamiki Ćwiczeń duchowych Świętego Ignacego. Ćwiczenia duchowe nie są jedynie czynnościami poznawczymi, czy nabożnymi praktykami. Są to rygorystyczne ćwiczenia angażujące całą
osobę ludzką, ciało, umysł, serce i duszę. W ten sposób oferują nie tylko sprawy do rozważenia, ale także rzeczywistość do
kontemplowania, sceny do wyobrażenia, uczucia do oceniania,
możliwości do przebadania, opcje do rozważenia, alternatywy
do wyważenia, sądy do osiągnięcia i wybory działań do podjęcia – wszystko z wyraźnym celem pomocy jednostkom w szukaniu o odnajdywaniu woli Boga, która pomaga w radykalnym
uporządkowaniu ich życia.

2

Ignacjański Model Wychowania, odtąd skrót IMW.
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Odnajdujemy tutaj ciągłe wezwanie do zastanowienia się
nad całością doświadczenia w modlitwie, by rozeznać, dokąd
Duch Boży prowadzi rekolektanta. Ignacy zachęca do refleksji
nad ludzkim doświadczeniem jako podstawowym środkiem
potwierdzającym jego autentyczność, ponieważ bez roztropnej
refleksji złudzenie jest bardzo możliwe, a bez ostrożnej refleksji rola ludzkiego doświadczenia może zostać zlekceważona lub
zbanalizowana. Stąd, czy to w Ćwiczeniach duchowych, czy w codziennym R a c h u n k u S u m i e n i a, refleksja staje się dla Ignacego kluczowym punktem w przechodzeniu z doświadczenia
do działania. Członkowie Komisji byli zadowoleni odkrywając,
że pierwszy dekret 33. Generalnej Kongregacji Towarzystwa
Jezusowego (Dekret 1, 42-43) promuje właśnie ten wzór dla rozeznania, kładąc nacisk na stałe wzajemne oddziaływanie doświadczenia, refleksji i działania w całym naszym apostolskim
zaangażowaniu.

Rola Nauczyciela
Jaka zatem jest rola nauczyciela w jezuickiej szkole? Komisja orzekła, że bardzo pomocnym dla Kierownika rekolekcji jest
przestudiowanie szczegółowych wskazówek Ignacego zawartych w Uwagach Wstępnych, które ukazują prawdziwą pedagogikę Ćwiczeń. Ignacy zdecydowanie zaleca Kierownikowi
dostrzec, że tym, co najważniejsze jest wzajemna relacja pomiędzy rekolektantem i Bogiem. Rolą Kierownika jest ułatwić takie
zjednoczenie z Bogiem przy jak najmniejszej ingerencji. (Uwagi
Wstępne, zwłaszcza 2 i 15). Odnaleźliśmy tutaj wspaniałe zasady p e d a g o g i c z n e, gdzie główną rolą nauczyciela jest ułatwienie rozwijającej się relacji ucznia z odkrywanymi prawdami.
Nauczyciel tworzy warunki, kładzie podwaliny i dostarcza sposobności do ciągłego wzajemnego oddziaływania doświadczenia, refleksji i przyszłych działań ucznia (IMW, 27).
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NAUCZYCIEL
(Kierownik)
Ryc. 1: Wzajemna relacja Nauczyciel – Uczeń

Ten zasadniczy wgląd w ignacjański paradygmat Ćwiczeń duchowych i jego znaczenie dla jezuickiego wychowania były zapowiadane przez Franşois Charmot w La Pédagogie des Jésuites: Ses
principes – Son actualité (Paris: Aux Editions Spes, 1943). Dalsze
przekonujące informacje możemy znaleźć w pierwszych dziesięciu rozdziałach Ćwiczeń duchowych. Zastosowane w wychowaniu
uwypuklają pedagogiczną zasadę, w myśl której „nauczyciel ma
nie tylko informować, ale i pomagać studentowi iść naprzód
w prawdzie” (Adnotacja streszczająca fragment książki, w którym Charmot opisuje rolę nauczyciela według Ćwiczeń, wzięta z nieoficjalnych uwag wstępnych i tłumaczenia fragmentów
pracy Charmota przez Michaela Kurimay SJ).

Ignacjański Model Wychowania
Ignacjański Model Wychowania rozwinięty przez MKAJW
składa się z pięciu kroków w procesie nauczania-uczenia się. Są
one tutaj przedstawione schematycznie 3.

3
Pełniejszą prezentację można znaleźć w dokumencie opublikowanym
w Kurii Jezuickiej w 1993 roku i opublikowaną w: Jesuit Ratio Studiorum: 400th
Anniversary Perspective, red. Vincent Duminuco, 2000, s. 231-293.
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400 lat najlepszej praktyki
Jezuicka tradycja Pedagogiki Ignacjańskiej
Wyzwanie
Ignacjańskie wychowanie usiłuje wychodzić poza akademicką doskonałość. Jest to proces współpracy pomiędzy nauczycielami i uczniami, który wspiera osobiste i wspólne studiowanie,
odkrywanie, tworzenie i refleksję, by promować trwające całe
życie uczenie się i działanie w służbie na rzecz innych. Jego ostatecznym celem jest rozwijanie ludzi kompetentnych, świadomych i zaangażowanych emocjonalnie.

Proces
Pedagogika jest drogą, na której nauczyciele towarzyszą
uczniom w ich wzroście i rozwoju. Nie może być ona zredukowana jedynie do metodologii. Musi obejmować światopogląd
i wizję ideału osoby ludzkiej, która ma być wychowywana. Ukazują one cel, na który ukierunkowane są wszystkie aspekty tradycji wychowania. Dostarczają kryteriów doboru środków, które
mają być użyte w procesie wychowania. Pedagogika ignacjańska
jest celowym procesem, który zawiera kontekst, doświadczenie,
refleksję, działanie i ewaluację. Jest ciągłym i powtarzanym cyklem uczenia się i wzrostu.

Doświadczenie

Nauczyciele wspierają kognitywne uczenie się wymagające
zrozumienia, zastosowania w praktyce
i analizy, syntezy oraz
ewaluacji.
Ponadto,
zwrócenie uwagi na
poruszenia emocjonalne czy reakcje studenta jest podstawą ignacjańskiego rozumienia
uczenia się i wyraźnie
towarzyszy kognitywnym
i afektywnym
elementom w uczeniu
się.

Kontekst

Nauczyciele biorą
pod uwagę predyspozycje
studenta do nauki,
włączając sytuację
rodzinną, czynniki społeczne/ekonomiczne,
różnice
kulturowe,
z a a n g a ż o wa n i e
religijne, jak również wcześniejszą
naukę.
Planowanie lekcji i zajęć, a także
mentoring cechuje wrażliwość na
rzeczywistą treść
życia studenta.
Nauczyciele formułują
pytania i kierują dyskusjami,
prowadzeniem dziennika, pracami nt. reakcji/refleksji
i innymi czynnościami
pomagającymi studentom w powtórnym rozważaniu tematu tak,
aby odkryli znaczenie
własnych doświadczeń
i nauki.

Refleksja

Ewaluacja

Postęp studentów w rozwoju – akademickim i ludzkim
– obejmuje standardowe
sprawdziany,
egzaminy
i prace pisemne, ale wykracza poza nie, włączając portfolia, dzienniki studenta, samoocenę studenta w świetle
profilu osobistego rozwoju,
przegląd sposobów spędzania wolnego czasu i wolontariackiej służby innym.

Działanie

Poprzez
doświadczenie,
którego znaczenie było rozważane, postawy i predyspozycje studentów mogą
stopniowo się poszerzać.
Z czasem studenci są skłaniani do wyboru i działania
zgodnie z własnymi przekonaniami dla własnych celów
i dla dobra innych.
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Kilka komentarzy na temat tego modelu.

Kontekst
Zanim Ignacy zaczynał kierować daną osobą w Ćwiczeniach
duchowych, zawsze starał się dowiedzieć, jakie ma podejście do
modlitwy, do Boga. Zdawał sobie sprawę, jak ważnym jest dla
danej osoby bycie otwartym na poruszenia Ducha Świętego, jeśli
chce ona uzyskać jakiekolwiek owoce z tej podróży duszy, która miała zostać rozpoczęta. W oparciu o tą przed-rekolekcyjną
wiedzę, św. Ignacy oceniał, czy dana osoba jest gotowa do ich
rozpoczęcia i czy skorzysta więcej z pełnych Ćwiczeń, czy raczej
z ich skróconej formy itd.
K o n t e k s t jest ważny, aby ocenić gotowość studenta do nauki na każdym etapie jego wychowania, jak i na podstawie znamiennej cechy jezuickiego wychowania alumnorum cura personalis, co oznacza prawdziwą troskę o każdego studenta. Skupienie
uwagi na kontekście podczas nauki może uwydatnić wrażliwość
i siłę z wcześniejszych doświadczeń rodzinnych, wychowawczych, społecznych, religijnych i politycznych, które prawdopodobnie oddziałują na naukę pozytywnie lub negatywnie.

Doświadczenie
Należy zauważyć, że dla św. Ignacego afektywny składnik
doświadczenia jest najważniejszy. „Dla św. Ignacego doświadczenie oznaczało „wewnętrzne smakowanie czegoś”. Najpierw
trzeba poznać fakty, idee, zasady. Wymaga to zgłębienia konotacji, implikacji słów i wydarzeń, analizy i oceny idei oraz rozumowania. Tylko przy pełnym zrozumieniu tego, co się rozważa,
można przejść do właściwej oceny jego znaczenia. Ale ignacjańskie doświadczenie wykracza poza czysto intelektualne rozumienie. Ignacy nalega, żeby cała osoba – umysł, serce i wola – brała
udział w doświadczeniu uczenia się. Zachęca do posługiwania
się w doświadczeniu zarówno wyobraźnią, uczuciem, jak też
i umysłem. W ten sposób zaangażowana jest zarówno uczucio-
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wa, jak i poznawcza sfera osoby, ponieważ bez wewnętrznego
uczucia połączonego z intelektualnym zrozumieniem samo
uczenie się nie pobudzi jednostki do działania” (IMW, 42).

Refleksja
Św. Ignacy przez całe życie zdawał sobie sprawę, że podlega
różnym poruszeniom, wezwaniom, alternatywom, które niejednokrotnie były ze sobą sprzeczne. Jego największą troską było
odkrywanie tego, co kierowało nim w każdej sytuacji: Co prowadziło do ukojenia, a co do strapienia? Skąd te uczucia pochodziły? Dokąd prowadzą? Dlaczego? Stał się mistrzem rozeznania,
ponieważ udawało mu się rozróżniać źródła i znaczenie własnych doświadczeń. Dla św. Ignacego „rozeznawać” znaczyło
wyjaśnić swe wewnętrzne motywacje i racje leżące u podstaw
wypowiadanych sądów, badać przyczyny i implikacje swych
doświadczeń, rozważyć możliwe wybory oraz ocenić je w świetle prawdopodobnych konsekwencji i odkryć, co najlepiej prowadzi do upragnionego celu, stać się osobą wolną, która szuka,
znajduje i spełnia wolę Bożą w każdej sytuacji.
Na tym etapie procesu uczenia się – refleksji – posługujemy
się pamięcią, rozumem, wyobraźnią i uczuciami, żeby uchwycić
z n a c z e n i e i i s t o t n ą w a r t o ś ć tego, co studiujemy, by o dk r y ć o d n i e s i e n i e tego do innych aspektów wiedzy i ludzkiej działalności i aby docenić jego i m p l i k a c j e i s k u t k i
w poszukiwaniu prawdy i wolności. A zatem, refleksja jest
procesem formującym i wyzwalającym. Kształtuje ona świadomość uczniów, ich przekonania, wartości, postawy oraz ich sposób myślenia, prowadząc do wyjścia poza sferę poznania przez
podjęcie działania.
R e f l e k s j a jest więc procesem, za pomocą którego wydobywa się znaczenie z ludzkiego doświadczenia:
– przez jaśniejsze zrozumienie badanej prawdy;
– przez zrozumienie źródeł wrażeń lub reakcji doświadczanych
przeze mnie w trakcie rozważania;
– przez pogłębienie rozumienia implikacji tego, co pojąłem dla
mnie i dla innych;
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– przez osiągnięcie osobistego wglądu w wydarzenia, idee,
prawdę lub zniekształcenia prawdy;
– przez dojście do pewnego zrozumienia, kim jestem („co
mną kieruje i dlaczego”) i kim mógłbym być w stosunku do
innych.
Ważne jest to, że autorzy Ignacjańskiej pedagogiki: podejście
praktyczne zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa manipulowania i indoktrynacji, szczególnie na etapie uczenia się. Ich
stanowisko jest wyraźnie przeciwne jakiemukolwiek zniekształcaniu wolności studenta w uczeniu się. Szacunek dla ludzkiej
wolności jest najważniejszy w procesie wzrostu całej osoby ludzkiej. „Na tym etapie uczenia się ważnym wyzwaniem dla nauczyciela jest sformułowanie pytań, które poszerzą świadomość
uczniów i skłonią ich do uwzględnienia poglądów innych ludzi,
zwłaszcza ubogich. Pokusą dla nauczyciela może być narzucenie własnego punktu widzenia. Jeżeli ma to miejsce, wówczas
istnieje duże ryzyko manipulacji czy indoktrynacji (całkowicie
sprzecznych z wychowaniem ignacjańskim), a nauczyciel powinien unikać tego wszystkiego, co takie ryzyko stwarza. Ale
pozostaje zadanie, aby uwrażliwić uczniów na humanistyczny
aspekt tego, czego się uczą w sposób, który wykracza poza ich
uprzednie doświadczenia i przyczynia się dzięki temu do wzrostu ludzkiej doskonałości” (IMW, 55).
Co więcej, nawet jeżeli studenci decydują działać się niewłaściwie takie wolne decyzje muszą być szanowane. „Kładziemy nacisk na to, byśmy jako wychowawcy czynili to wszystko
z wielkim poszanowaniem dla wolności ucznia. Możliwe, że nawet po zastanowieniu uczeń zdecyduje się działać egoistycznie.
Mogą na to wpłynąć tak czynniki rozwojowe, jak i brak poczucia
bezpieczeństwa, czy też inne wydarzenia wywierające wpływ
na życie ucznia. Możliwe, że nie będzie on zdolny do dalszego
rozwoju w kierunku większego altruizmu, sprawiedliwości, itd.
Nawet Jezus spotkał się z podobną reakcją ze strony bogatego
młodzieńca. Mamy obowiązek szanować prawo jednostki, która
może nie chcieć swego osobistego wzrostu. Jesteśmy siewcami
ziarna; dzięki Opatrzności ziarno może zacząć kiełkować później, w swoim czasie” (IMW, 56).
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Działanie
Dla św. Ignacego decydującą próbą miłości jest to, co się czyni, a nie to, co się mówi. „Miłość objawia się w czynach, a nie
w słowach”. Ignacy chciał, żeby szkoły jezuickie tak kształtowały młodych ludzi, by mogli oni i chcieli wnieść swój wkład
dla dobra społeczeństwa. Jasno wynika z tego, że kiedy Ignacy
zachęca do podejmowania decyzji i zaangażowania dla magis,
lepszego służenia Bogu i bliźniemu, jednocześnie szanuje on
wolność człowieka. Dzięki Opatrzności Bożej dążenie ku większemu dobru może być stopniowe lub też jednostka może dokonywać bardziej egoistycznych wyborów. Św. Ignacy podchodził
z szacunkiem do rzeczywistości, będąc równocześnie otwartym
na różne możliwości rozwoju. Pedagogika ignacjańska jest również nacechowana szacunkiem. W różnych sytuacjach pedagogicznych nauczyciele podejmują kwestie, które mogą prowadzić
do odpowiednich decyzji czy zaangażowania się, a które sprawią, że uczeń zacznie szukać bardziej wszechstronnych postaw
i rozwiązań.

Formacja a indoktrynacja
Zwróciliśmy wcześniej uwagę na to, że każda pedagogika
obejmuje zarówno pojęcie pożądanego ideału osoby ludzkiej
jako rezultatu wychowania, jak i metody zgodne z tym modelem. Cel pedagogiki może zmieniać się ze względu na systemy
polityczne, przynależność religijną czy nawet podejście psychologiczne, podobnie jak warunkowanie instrumentalne (operant
conditioning) dla opanowania umiejętności, gdzie cele edukacyjne są przeważnie utylitarne.
Tam, gdzie proponowane są doktrynalne ideały, surowsze
metody pedagogiczne mogą być właściwsze, ale w przypadku
ignacjańskiej pedagogiki bierze się pod uwagę rozwój całej osoby: rozwój intelektu, woli, ducha, uczuć – wszystkich umiejętności i talentów. Ideał osoby ludzkiej jest podobny do Chrystusa,
otwarty na rozwój, kochający, nakierowany na służbę i spra-
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wiedliwość, u którego sumienie pełni rolę najbardziej istotnego
przewodnika. Nie można pójść na kompromis jak chodzi o wolność człowieka.
Zgodnie z tym, co wielokrotnie stwierdzono w dokumencie
Curia, pedagogika ignacjańska w żaden sposób nie może przypominać indoktrynacji. Warto zatem zbadać ten temat bardziej
szczegółowo. „Indoktrynacja jest określana jako uczenie kogoś
wiary, doktryny czy ideologii systematycznie, zwłaszcza w celu
zniechęcania do samodzielnego myślenia czy akceptowania innych opinii” 4.
Ranno Huttunen z Uniwersytetu Finlandzkiego zwraca uwagę na powszechnie przyjęty pogląd: „W filozofii wychowania
pojęcie indoktrynacji odnosi się do nieetycznego oddziaływania w procesie nauczania. Indoktrynacja oznacza przenikanie
(ćwiczenie, wszczepianie itd.) pojęć, postaw, wierzeń i teorii do
umysłu studenta, unikając wolnych i krytycznych rozważań.
Kiedy – w sensie ogólnym – określamy indoktrynację w ten sposób – łatwo możemy powiedzieć, że indoktrynacyjne nauczanie
jest moralnie niewłaściwe, i nauczyciele czy placówki wychowawcze nie powinny go praktykować. Problemem jest to, za
pomocą jakiego kryterium stwierdzamy, że nauczanie jest formą
indoktrynacji czy posiada elementy indoktrynacji” 5.
Sugeruję cztery kryteria, za pomocą których można ocenić,
czy pedagogika jest indoktrynacyjna, czy nie. Są to:
1 . I n t e n c j a N a u c z a n i a. William Heard Kilpatrick w swoim
pojęciu indoktrynacji akcentuje intencję. John White określa
indoktrynacyjną intencję nauczyciela następująco: „Dziecko
powinno uwierzyć, że „X” jest prawdziwe w taki sposób, że
nic nie zachwieje tego przekonania”. Taka intencja jest oczywiście manipulacyjna;
2 . Ś r o d o w i s k o d o u c z e n i a s i ę. Zastraszająca atmosfera,
która zniechęca do wyrażania różnorodnych poglądów, pozwala jedynie na jednostronne ideologie;

4

Słownik Encarta, MSN Encarta.
R. Huttunen, Habermas a problem indoktrynacji, Wydział Edukacji, Uniwersytet Joensu, Finlandia.
5
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3 . M e t o d a n a u c z a n i a. John Dewey, najsławniejszy amerykański pedagog dwudziestego wieku, pisał dużo o tym
kryterium. Zwraca uwagę, że indoktrynacyjne nauczanie jest
autorytarne, hierarchiczne; metoda ta wykorzystuje obszerne
ćwiczenia (typu dryl), a wolna dyskusja jest zabroniona;
4 . R e z u l t a t n a u c z a n i a. John Wilson streszcza to kryterium: „Indoktrynowana osoba podtrzymuje własne przekonanie pomimo przeciwnego dowodu”.
Klasyczne przykłady takiej indoktrynacji znajdujemy w sektach i w represyjnych politycznych reżimach, gdzie uznawany
jest jedynie interes partyjny.
Dla przeciwwagi, John O’Malley zwraca uwagę na to, jak
ważna jest wolność w wychowaniu jezuickim, wywodząca się
z doświadczenia św. Ignacego. „Pośród aspektów duchowego rozwoju, których św. Ignacy Loyola doświadczył osobiście,
chciałbym najpierw przyznać prymat osobistemu duchowemu
doświadczeniu. Z tej przesłanki wynika ważna konkluzja, która miała pewne znaczenie dla tradycji jezuickiego wychowania.
Najważniejsze dla człowieka to osiągnąć osobistą, wewnętrzną
wolność, tak aby być w stanie podążać w kierunku światła i życia, które Bóg wkłada w nas, czy mniej religijne wyjaśnienie –
wolność, która pozwoli nam żyć własnym życiem w sposób, który usatysfakcjonuje najgłębsze pragnienia naszych serc” 6.
Amerykańskie Stowarzyszenie Jezuickich Kolegiów i Uniwersytetów (The U.S. Association of Jesuit Colleges and Universities) dostrzega to wyraźnie w Ignacjańskim Modelu Pedagogiki: „Kierowane przez ignacjański model pedagogiki, jezuickie
kolegia i uniwersytety są miejscami intelektualnej integralności,
krytycznego poznania i wzajemnego szacunku. Są to środowiska
nauczania, w których praktykowany jest otwarty dialog, postawa szacunku, a także istnieją warunki profesjonalnego rozwoju.
Jezuicki ideał skupiania się na poważnych kwestiach dotyczących sensu życia zachęca do otwarcia umysłu i serca, i próbuje
stworzyć wspólnoty szkolne, które popierają intelektualny rozwój wszystkich swoich członków przez dostarczanie im możli6

Ratio Studiorum, 400th Anniversary Perspective, s. 61.
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wości dla duchowego rozwoju i trwające całe życie zaangażowanie w sprawy społeczne” 7.
Być może najwrażliwszy pedagogiczny obszar z punktu
widzenia możliwej indoktrynacji wiąże się z programem teologicznym. Przykład jezuickiego podejścia streszcza się
w misji nowojorskiej jezuickiej szkoły średniej: „Szkole Średniej
Regis powierza się rozwój naukowych i intelektualnych zdolności jej wychowanków… rozwój «całej osoby», serca jak również
umysłu. Jezuickim szkołom powierza się ideały chrześcijaństwa
katolickiego. Regis włącza teologię jako składnik własnego programu naukowego. Program teologii dąży do tego, by dać studentom właściwe i wszechstronne rozumienie moralnego i doktrynalnego nauczania Kościoła Katolickiego.
Jednakże jest różnica pomiędzy rozumieniem i wiarą. Regis
prosi swoich uczniów, by zrozumieli katolicyzm, ale wiara przybiera różne kształty u różnych ludzi i nie może być wymuszona
czy wyprodukowana. W dodatku wiara przechodzi przemianę
i dojrzewa w czasie przejścia z dzieciństwa do dorosłości. Regis
powierza się stworzenie środowiska, w którym religijna wiara
jest ceniona i ożywiana. Programy liturgiczne i duchowe proponowane przez Regis wyrażają misję szkoły” 8.
Przeanalizujmy każde kryterium dla „indoktrynacji”, które
określiliśmy powyżej w odniesieniu do pedagogiki ignacjańskiej.
INTENCJA: Zamiast upierać się przy tym, że nic nie zachwieje wyuczoną wiarą, ignacjańska pedagogika wymaga studentów
otwartych na rozwój (Cechy, 166), zawsze gotowych, by brać pod
uwagę nowe dane dla bardziej wszechstronnych sądów.
ŚRODOWISKO DLA UCZENIA SIĘ: Sprzeciwiając się manipulacyjnej atmosferze, która pozwala jedynie na jednostronne
ideologie i odrzuca różnorodność poglądów, pedagogika ignacjańska proponuje otwartość, „model poszukiwania dla procesu zmagania się z istotnymi kwestiami i złożonymi wartościami
w życiu”.
7
8

A.J.C.U., Jesuit and Ignatian Pedagogy, wrzesień 2005.
www.regis-nyc.org/category, por. ID-1234, Parent ID- 123.
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METODA NAUCZANIA: John Dewey ostro krytykował autorytarne metody nauczania, które zabraniały otwartej dyskusji
na temat tego, czego się uczyło, które polegało na przekazywaniu informacji w sposób hierarchiczny i autorytarnym tonem.
Natomiast pedagogika ignacjańska robi wszystko, aby zapobiec
takiemu rodzajowi nauczania.
Zasada pedagogiczna numer 1 tak definiuje uczenie się:
„Przez uczenie się należy rozumieć każdą metodę podejmowania doświadczenia, refleksji i działania w dążeniu do prawdy,
a także każdy sposób, który przygotowuje i uzdalnia do usunięcia wszelkich przeszkód ograniczających osobistą wolność
i wzrost” (Adnotacja 1; IMW, 100).
Także zasada, 12 wyraża zalecenie: „Jest rzeczą wskazaną,
żeby w trakcie nauki źródłem motywacji i dyspozycji ucznia
była sama prawda. Nauczyciel, jak waga zrównoważona, nie
przechyla się w żadną stronę, lecz pozwala uczniowi zetknąć się
z prawdą bezpośrednio i poddać się jej działaniu” (Adnotacja
15; IMW, 111).
Mówiąc wprost, indoktrynacja jest odrzucana jako nieignacjańska. „Na tym etapie uczenia się ważnym zadaniem nauczyciela jest sformułowanie pytań, które poszerzą świadomość uczniów i skłonią ich do uwzględnienia poglądów innych ludzi,
zwłaszcza ubogich. Pokusą dla nauczyciela może być narzucanie takich punktów widzenia. Jeśli ma to miejsce, wówczas istnieje duże ryzyko manipulacji czy indoktrynacji, a to absolutnie
nie należy do wychowania ignacjańskiego. Nauczyciel powinien
unikać wszystkiego, co takie ryzyko stwarza. Pozostaje jednak
zadanie, aby uwrażliwić uczniów na humanistyczny aspekt
tego, czego się uczą. Trzeba uczynić to w sposób, który wykracza poza ich uprzednie doświadczenia i przyczynia się dzięki
temu do wzrostu ludzkiej doskonałości” (IMW, 55). To zalecenie
zakazujące manipulacji jest wzmocnione nawet w przypadkach,
kiedy studenci nie przyjmują tego, o co nauczycielowi chodzi.
Ludzka wolność jest najważniejsza. „Kładziemy nacisk na to,
byśmy jako wychowawcy czynili to wszystko z wielkim posza-
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nowaniem dla wolności ucznia. Możliwe, że nawet po etapie
refleksji uczeń zdecyduje się pójść drogą egoizmu. Mogą na to
wpłynąć tak czynniki rozwojowe, jak niepewność, czy też inne
wydarzenia wywierające wpływ na życie ucznia. Możliwe, że na
tym etapie i z tego powodu nie będzie on zdolny do dalszego
rozwoju w kierunku większego altruizmu, sprawiedliwości itp.
Nawet Jezus spotkał się z podobną reakcją ze strony bogatego
młodzieńca. Mamy obowiązek szanować prawo jednostki do
odrzucenia swego osobistego wzrostu. Jesteśmy siewcami ziarna; dzięki Opatrzności ziarno może zacząć kiełkować później,
w swoim czasie” (IMW, 56).
Co więcej, Załącznik III zawiera spis rzeczy dla programu
wieloletniego rozwoju nauczycieli. Szkolenie dla nauczycieli
prowadzi się, aby zapewnić im dobre przygotowanie do stosowania metod, o które nam chodzi. Opiera się ono na wynikach
przeprowadzanych wielokrotnie badań, które wskazują, że nauczyciele zgodzą się z propozycjami, które mają sens, ale zastosują tylko te, które dodrze znają. Szkolenie zapewnia trening
w stosowaniu opisanych metod.
KONSEKWENCJE NAUCZANIA: Największy autorytet
w Towarzystwie Jezusowym, Przełożony Generalny – Ojciec Peter-Hans Kolvenbach, mówił często o istotnym znaczeniu pedagogiki ignacjańskiej. W swoim głównym przemówieniu otwierającym program warsztatów na temat Ignacjańskiego Modelu
Wychowania w Villa Cavaletti w 1993 roku, Ojciec Kolvenbach
wyjaśnił źródła pedagogicznych zasad: „Św. Ignacy określił postawę człowieka jako cześć i zachwyt nad Bożymi darami stworzenia, wszechświata i ludzkiej egzystencji. Przez znajdowanie
Boga we wszystkim odkrywamy Boży plan miłości względem
nas. W tym ignacjańskim podejściu centralną rolę odgrywa wyobraźnia, uczucia, wola, a także intelekt. Jezuickie wychowanie
obejmuje f o r m a c j ę c a ł e j o s o b y. W naszych szkołach mamy
wcielać ten pełniejszy wymiar, żeby w pełni uzdolnić uczniów
do odkrywania głębszego sensu życia, co z kolei prowadzi do
zrozumienia, kim jesteśmy i po co żyjemy. Trzeba więc wybrać
specyficzne metody, które sprzyjają poważnym badaniom, zrozumieniu i refleksji” (IMW, 131).
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I spieszy on dodać, że podstawową zasadą dla św. Ignacego
był szacunek dla wolności ludzkiej, co wyłączało jakąkolwiek
indoktrynację. „W tej przygodzie odnajdywania Boga Ignacy
szanuje w o l n o ś ć człowieka. Wyklucza to z jezuickiego wychowania wszelki pozór indoktrynacji czy manipulacji. Jezuicka
pedagogia powinna uzdolnić ucznia do badania rzeczywistości
z otwartym umysłem i sercem. Powinno się go także uczciwie
ostrzec przed pułapką, jaką mogą być własne założenia i przesądy czy też zawiła sieć modnych dziś wartości, które zamiast prowadzić do prawdy mogą spowodować, że będzie na nią ślepy.
Dlatego też jezuickie wychowanie przynagla uczniów do poznania i ukochania prawdy. Chce, by byli krytycznymi obserwatorami – w sensie pozytywnym i negatywnym – swych społeczności,
przyjmując proponowane zdrowe wartości, a odrzucając pozorne” (IMW, 132).
Ojciec Kolvenbach zwraca uwagę, na czym polega ignacjańska
refleksja i rozeznanie: „Poznanie faktów, a potem zastanowienie
się nad nimi, uporządkowanie kierujących nami motywów, ocena wartości i priorytetów, a także rozważenie, jaki wpływ nasze
decyzje będą miały na nas i na ubogich, następnie podjęcie decyzji i wprowadzanie ich w życie”. To już jest wyzwalający proces,
daleki od manipulacyjnej indoktrynacji.

Wniosek
Jezuicka pedagogika wnosi swój zasadniczy wkład dla społeczeństwa poprzez nadawanie kształtu swoim wychowawczym
celom, skrupulatnie analizując podstawowe ludzkie problemy
i możliwości. W ten sposób próbuje ukształtować kobiety i mężczyzn odpowiednio wyposażonych w wiedzę, ale zachęca też
studentów, aby wychodzili poza akademicką wiedzę, biorąc pod
uwagę znaczenie dla człowieka tego, czego się uczą, odrzucając częściową i zdeformowaną jego wizję, która może wynikać
z fragmentarycznego podejścia do uczenia, a która skupia się jedynie na ideologiach, na wyćwiczeniu zawodu czy na opanowaniu prostych umiejętności. Pedagogika ignacjańska w procesie
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wychowania proponuje drogę do przestudiowania stworzenia
w całym jego bogactwie, analizując krytycznie ludzkie wartości i znaczenia. Pozbawione uprzedzeń poszukiwanie i refleksja
mogą ułatwić osobistą integrację wartości, co prowadzi do działania i wzrostu człowieka.
Jezuickie wychowanie, wykorzystując pedagogikę ignacjańską, pozostaje zatem wolną i wyzwalającą drogą towarzyszenia
uczniom w przygodzie ludzkiego dojrzewania.
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FORMATION OR INDOCTRINATION
IN IGNATIAN PEDAGOGY?

Ignatian Pedagogy has been heralded as a model by educators for centuries. Its effectiveness is proven by the success of its
alumni, its growth into 72 countries on all six continents and its
leadership in recent developments in academic programs for the
poor in many parts of the world.
The recent development of the Ignatian Pedagogical Paradigm
highlights the ideal human person Jesuit educators seek to form
and methods appropriate to such formation. The question raised
in this seminar asks whether or not this pedagogy is a form of
indoctrination.
To reply to this question this paper describes the context out
of which the Ignatian Pedagogical Paradigm (IPP) arose, as well
as detailed inspection of specific elements involved in this model. Then this paper examines how this paradigm contrasts with
the salient elements of indoctrinative teaching.
Our conclusion affirms the solid formational value of the IPP
with explicit care for respect for human freedom.

Pedagogika...13
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Background
In the year 1980 Fr. Pedro Arrupe, S.J., then Superior General
of the Society of Jesus, called a group of Jesuit educators from
around the world to Rome to reflect upon areas of concern for
the growth and development of the apostolate of Jesuit education. One of the topics most frequently mentioned at that meeting was the need for a contemporary identity statement detailing
characteristics of Jesuit education – rooted in Ignatian principles,
but applied to the realities of a world at the dawning of the new
millennium. The content of the 1599 Ratio had changed beyond
recognition. There was need for clarity now.
Fr. Arrupe agreed that such a clarifying statement was necessary. Accordingly he established the International Commission
on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) to work with the
Education Secretary of the Society to produce such a document.
This small group, representing 6 continents, worked for four
years through six drafts, with feedback from Jesuit provinces
around the world on drafts four and five. The result of this effort produced the document entitled „The Characteristics of Jesuit Education” in 1986. It was translated into 17 languages and
widely disseminated around the world. Reactions from educators lay and Jesuit, from parents and alumni were universally
positive. They reflected the judgment that now they had a clear
view of who they were called to be, as well as what their schools
and colleges should be distinctively as „Jesuit’.
Within a few years, requests began to arrive at Jesuit headquarters asking the challenging but encouraging question, „Can
you tell us how to make the principles of the ‘Characteristics’
document real in the daily interaction between teachers and students? Unless we can do this, we fear that the ‘Characteristics’
document will be ineffective, even if admirable”. This question
was encouraging since it clearly showed that educators in Jesuit
institutions were taking the „Characteristics” seriously. They
wanted them to be incarnated effectively. But the question was
also very challenging because it asked for a pedagogy that could
be employed effectively across vastly different cultures and ed-
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ucational systems around the globe. Such differences were not
present when the 1599 Ratio was introduced in a more coherent
context. ICAJE was again called upon to respond to this even
more challenging need. What was needed was a practical model
that is coherent with the goal of Jesuit education, a paradigm
that speaks to the teaching – learning process, that has practical
meaning and application for the classroom. It took about four
years of work, again moving through drafts with feedback from
Jesuit educators from all continents, to produce the document
entitled, „Ignatian Pedagogy: A Practical Approach” in direct response to the need that had been expressed.

What is Ignatian Pedagogy?
P e d a g o g y is the way in which teachers accompany learners
in their growth and development. Pedagogy, the art and science
of teaching, cannot simply be reduced to methodology. It must
include a worldview and a vision of the ideal human person to
be educated. These provide the goal, the end toward which all
aspects of an educational tradition are directed. They also provide criteria for choices of means to be used in the process of
education. The worldview and ideal of Jesuit education for our
time has been expressed in The Characteristics of Jesuit Education.
Ignatian pedagogy assumes that worldview and moves one step
beyond, suggesting more explicit ways in which Ignatian values
can be incarnated in the teaching-learning process.

What is the Goal of Jesuit Education?
In the context of the late 20th century renewal of this apostolate, a number of definitions of this goal have been proposed:
„The pursuit of each student’s intellectual development to the
full measure of God-given talents rightly remains a prominent
goal of Jesuit education. Its aim, however, has never been simply
to amass a store of information or preparation for a profession,
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though these are important in themselves and useful to emerging
Christian leaders. The ultimate aim of Jesuit education is, rather,
that full growth of the person, which leads to action – action,
especially, that is suffused with the spirit and presence of Jesus
Christ, the Son of God, the Man-for-Others. This goal of action,
based on sound understanding and enlivened by contemplation, urges students to self-discipline and initiative, to integrity
and accuracy. At the same time, it judges slip-shod or superficial
ways of thinking unworthy of the individual and, more important, dangerous to the world he or she is called to serve” (P.H.K.,
1989, Georgetown University address).
Father Arrupe summarized our educational goal as „forming
men and women for others”. Father Kolvenbach has described
the hoped-for graduate of a Jesuit school as a person who is „well
rounded, intellectually competent, open to growth, religious,
loving, and committed to doing justice in generous service to the
people of God”. Father Kolvenbach also states our goal when he
says, „We aim to form leaders in service, in imitation of Christ
Jesus, men and women of competence, conscience and compassionate commitment”.
Such a goal incorporates, beyond academic excellence, a human excellence that reflects the mystery of the Incarnation, that
reveres the dignity of all people as well as the integrity of all
creation. In today’s world there is a tendency to view the aim of
education in excessively utilitarian terms. Exaggerated emphasis
of financial success can contribute to extreme competitiveness
and absorption with selfish concerns. As a result, that which is
human in a given subject or discipline may be diminished in students’ consciousness. This can easily obscure the true values and
aims of humanistic education. To avoid such distortion, teachers
in Jesuit schools present academic subjects out of a human centeredness, with stress on uncovering the patterns, relationships,
facts, questions, insights, conclusions, problems, solutions, and
implications which a particular discipline brings to light about
what it means to be a human being. Education thus becomes
a carefully reasoned investigation through which the student
forms or reforms his or her habitual attitudes toward other people and the world. Accordingly, Ignatian pedagogy states forth-
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rightly that „We must insist that the process of education takes
place within a moral as well as intellectual framework” (# 14).
But it hastens to add: „This is not to suggest a program of indoctrination that suffocates the spirit; neither does it look for the
introduction of theoretical courses which are speculative and
remote from reality. What is needed is a framework of inquiry
for the process for wrestling with significant issues and complex
values of life, and teachers capable of and willing to guide that
inquiry”.
Further, Ignatian educators need to attend to the pressures
exerted on young people today by the ever-present influences of
materialism. The gospel of immediate gratification is preached
almost everywhere. Such influences often rob or at least diminish free choices especially of young people who wish to be accepted by their peers. Thus there is a need for a pedagogy that
alerts young people to the intricate entrapping network of values
that are often subtly disguised in modern life – in advertising,
music, political propaganda, etc. – precisely so that students can
examine them and make judgments and commitments, with real
understanding and freedom.
Members of the International Commission studied several avenues to approach an effective pedagogy for Jesuit education.
The most fruitful was their analysis of the pedagogical dynamics of the Spiritual Exercises of Saint Ignatius. The Spiritual Exercises are not meant to be merely cognitive activities or devotional
practices. They are instead, rigorous exercises of the human person wholly engaging the body, mind, heart and soul. Thus they
offer not only matters to be pondered, but also realities to be contemplated, scenes to be imagined, feelings to be evaluated, possibilities to be explored, options to be considered, alternatives to
be weighed, judgments to be reached and choices of action to be
made – all with the expressed aim of helping individuals to seek
and find the will of God at work in the radical ordering of their
lives.
Here we find a continual call to reflect upon the entirety of
one’s experience in prayer in order to discern where the Spirit of
God is leading the retreatant. Ignatius urges reflection on human
experience as an essential means of validating its authenticity,

198

Vincent J. Duminuco

because without prudent reflection delusion readily becomes
possible, and without careful reflection the significance of one’s
experience may be neglected or trivialized. Thus, whether in the
Spiritual Exercises or in the daily E x a m e n, reflection becomes
a pivotal point for Ignatius in the movement from experience to
action. Members of the Commission were heartened to discover
that the first decree of the 33rd General Congregation of the Society of Jesus (Decree 1, # 42-43) encourages precisely this pattern
for discernment in endorsing a constant interplay of experience,
reflection and action in all our apostolic activities.

The Role of the Teacher
What then is the role of the teacher in the Jesuit school? The
Commission found it very helpful to study Ignatius’ specific instructions to the retreat Director, in Annotations which reveal
a real pedagogy of the Exercises. Ignatius strongly enjoins the
Director to see that what is primary is the relationship between
the retreatant and God. The role of the Director is to facilitate
such a union with as little interference as possible. (cf. Annotations #2 and 15 especially) Here we found excellent p e d a g o g ic a l principles where the role of the teacher is primarily to facilitate the growing relationship of the learner with the truths being
studied. „The teacher creates the conditions, lays the foundations
and provides opportunities for the continual interplay for the
student’s experience, reflection and action to occur” (IPP, #27).

↔

Retreatant ↔ God
(LEARNER ↔ TRUTH)

TEACHER
(Director)
Figure 1: The Teacher-Learner Relationship
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This fundamental insight into the Ignatian paradigm of the
Spiritual Exercises and its implications for Jesuit education was
foreshadowed by Francois Charmot, S.J., in La Pedagogie des Jesuites: Ses principes – Son actualite (Paris: Aux Editions Spes, 1943).
„Further convincing information may be found in the first ten
chapters of the directory of the Spiritual Exercises. Applied to
education they place in relief the pedagogical principle that the
teacher is not merely to inform, but to help the student progress
in the truth”. (A note summarizing a section of the book in which
Charmot describes the role of the teacher according to the Exercises, taken from an unofficial annotation and translation of sections of Charmot’s work by Michael Kurimay, S.J.).

The Ignatian Pedagogical Paradigm
The Ignatian Pedagogical Paradigm developed by ICAJE consists of five steps in the teaching-learning process. Here they are
presented schematically. (A fuller presentation is found in the
document published at the Jesuit Curia in 1993 and published in
The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives, Vincent
J. Duminuco, S.J., Editor, pp. 231-293. Fordham University Press,
2000).

400 Years of Best Practice
The Jesuit Tradition of Ignatian Pedagogy
The Challenge
Ignatian education strives to go beyond academic excellence.
It is a collaborative process between and among teachers and students which fosters personal and cooperative study, discovery,
creativity and reflection to promote life-long learning and action
in service to others. Its ultimate goal is to develop men and women of competence, conscience and compassionate commitment.

Experience

Teachers foster cognitive learning involving
understanding,
application and analysis,
synthesis and evaluation. But in addition,
attention to affective
movements or reactions of the learner are
essential to the Ignatian
understanding of learning which explicitly attends to both cognitive
and affective elements
in learning.

Context

Teachers consider students’ predisposition
to learning, including
family circumstances,
social/economic
factors, cultural differences,
religious
commitment as well
as previous learning. Planning lessons
and courses as well
as mentoring include
sensitivity to these real
contexts of students’
lives.
Teachers formulate questions and guide discussions, journal keeping,
reactions/reflection papers and other activities
helping students reconsider subject matter so
that they discover meaning in their experiences
and learning.

Reflection

Through experience that
has been reflected upon
for its meaning, students’
attitudes and predispositions gradually can
broaden. And in time
students are impelled to
choose and act upon their
convictions for their own
goals and for the welfare
of others.

Action

Students’ progress in
growth – academic and
human – includes conventional quizzes, exams
and papers, but goes
beyond these to include
portfolios, student journals, student self-evaluations in light of personal
growth profiles, review
of leisure time activities
and voluntary services to
others

Evaluation
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The Process
Pedagogy is the way in which teachers accompany learners
in their growth and development. It simply cannot be reduced
to methodology. It must include a worldview and a vision of the
ideal human person to be educated. These provide the goal, the
end toward which all aspects of an education tradition are directed. They also provide criteria for choices of means to be used
in the process of education. Ignatian Pedagogy is an intentional
process that includes context, experience, reflection, action and
evaluation. It is a continuous and repeated cycle of learning and
growth.

A few comments about this paradigm:

Context
Before Ignatius would begin to direct a person in the Spiritual
Exercises, he always wanted to know about their predisposition
to prayer, to God. He realized how important it was for a person
to be open to the movement of the Spirit, if he or she was to draw
any fruit from the journey of the soul to be begun. And based
upon this pre-retreat knowledge Ignatius made judgments about
readiness to begin, whether a person would profit from the complete Exercises or an abbreviated experience, etc.
C o n t e x t is important both to assess a student’s readiness
for learning at any stage in his education, and out of the hallmark Jesuit concern „alumnorum cura personalis”, personal care
and concern for each student. Attention to the context for learning can highlight sensitivities and strengths from prior familial,
educational, social, religious and political experiences that are
likely to affect learning positively or negatively.
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Experience
It is essential to note that for Ignatius the affective component
of experience is of paramount importance: „Experience for Ignatius meant, «to taste something internally». In the first place this
calls for knowing facts, concepts, principles. This requires one
to probe the connotation and overtones of words and events, to
analyze and evaluate ideas, to reason. Only with accurate comprehension of what is being considered can one proceed to valid
appreciation of its meaning. But Ignatian experience goes beyond a purely intellectual grasp. Ignatius urges that the whole
person – mind, heart and will – should enter the learning experience. He encourages the use of the imagination and the feelings as well as the mind in experience. Thus affective as well as
cognitive dimensions of the human person are involved, because
without internal feeling joined to intellectual grasp, learning will
not move a person to action” (IPP, #42).

Reflection
Throughout his life Ignatius knew himself to be constantly
subjected to different stirrings, invitations, alternatives which
were often contradictory. His greatest effort was to try to discover what moved him in each situation: What led to the consolation or desolation? Where did these feelings come from? Where
do they lead? Why? He became master of discernment because
he succeeded in distinguishing the sources and meanings of his
experiences. For Ignatius to „discern” was to clarify his internal motivation, the reasons behind his judgments, to probe the
causes and implications of what he experienced, to weigh possible options and evaluate them in the light of their likely consequences, to discover what best leads to the desired goal: to be
a free person who seeks, finds, and carries out the will of God in
each situation.
Applied to the learning process, in reflection, memory, understanding, imagination and feelings are used to capture the
m e a n i n g a n d t h e e s s e n t i a l v a l u e of what is being stu-
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died, to d i s c o v e r i t s r e l a t i o n s h i p with other aspects of
knowledge and human society, and to a p p r e c i a t e its i m p l ic a t i o n s and c o n s e q u e n c e s in the learner’s ongoing search
for truth and freedom. Thus, R E F L E C T I O N is a formative
and liberating process. It helps to clarify learners’ beliefs, values,
attitudes and their entire way of thinking in such a manner that
the learner move beyond knowing, to undertake a c t i o n.
Thus, Reflection is the process by which meaning surfaces in
human experience:
– By understanding the truth being studied more clearly.
– By understanding the sources of the sensations or reactions
I experience in this consideration.
– By deepening my understanding of the implications of what
I have grasped for myself and for others.
– By achieving personal insights into events, ideas, truth or the
distortion of truth.
– By coming to some understanding of who I am („What moves
me, and why?”)… and who I might be in relation to others.
N.B. It is very important to note that the authors of Ignatian
Pedagogy: A Practical Approach realized the danger of manipulation and indoctrination especially at this stage of the learning
process. Their position is unequivocally opposed to any such distortion of the student’s freedom in learning. Respect for human
freedom is paramount in this process of growth of the whole human person. „A major challenge to a teacher at this stage of the
learning paradigm is to formulate questions that will broaden
students’ awareness and impel them to consider viewpoints of
others, especially of the poor. The temptation here for a teacher
may be to impose such viewpoints. If that occurs, the risk of manipulation or indoctrination (thoroughly non-Ignatian) is high,
and a teacher should avoid anything that will lead to this kind
of risk. But the challenge remains to open students’ sensitivity to
human implications of what they learn in a way that transcends
their prior experiences and thus causes them to grow in human
excellence” (IPP # 55).
Furthermore, even if students decide to act negatively, such
free decisions must be respected. „As educators we insist that
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all of this be done with total respect for the student’s freedom. It
is possible that, even after the reflective process, a student may
decide to act selfishly. We recognize that it is possible that due
to developmental factors, insecurity or other events currently
impacting a student’s life, he or she may not be able to grow in
directions of greater altruism, justice, etc. at this time. Even Jesus faced such reactions in dealing with the rich young man. We
must be respectful of the individual’s freedom to reject growth.
We are sowers of seeds; in God’s Providence the seeds may germinate in time” (IPP # 56).

Action
For Ignatius the acid test of love is what one does, not what
one says. „Love is shown in deeds, not words”. Ignatius wanted
schools to form young people who could and would contribute
effectively to the welfare of society. It is clear that while Ignatius
encourages decision and commitment for the Magis, the better
service of God and neighbor, he is simultaneously respectful of
human freedom. In God’s providence movement to the greater
good may be gradual, or an individual may simply choose more
selfish alternatives. Ignatius was a respectful realist while holding open alternatives for growth. Ignatian Pedagogy is equally
respectful. On other learning occasions teachers may raise questions that may lead to more adequate decisions or commitments
that in time can launch the learner to seek more comprehensive
attitudes or solutions.

Formation vs. Indoctrination
We noted earlier that every pedagogy incorporates both the
concept of the ideal human being desired as a result of education and methods consistent with this model (cf. page 1). The
goal of pedagogy may vary according to political systems, religious affiliations or even psychological approaches like operant
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conditioning for behavioral mastery where educational goals are
predominantly utilitarian in skill learning.
Where more doctrinaire ideals are proposed, more rigid
methods may be consistent pedagogically. But in the case of Ignatian pedagogy the growth and development of the whole human person, intellect, will, spirit, emotions – all one’s gifts and
talents are desired. The ideal human person is Christlike, open
to growth, loving, oriented to service and justice with conscience
as an essential guide. Here human freedom cannot be compromised. Any semblance of indoctrination is abhorrent in Ignatian
pedagogy as stated many times over in the Curia document.
It is worthwhile to examine this point more in detail. „Indoctrination” is defined as „teaching someone a belief, doctrine or
ideology systematically, especially with the goal of discouraging
independent thought or the acceptance of other opinions” (Encarta Dictionary, MSN Encarta).
Ranno Huttunen of the University of Finland notes the commonly held view: „In the philosophy of education, the concept of
indoctrination refers to unethical influencing in a teaching situation. Indoctrination means infiltrating (drilling, inculcating, etc.)
concepts, attitudes, beliefs and theories into a student’s mind by
passing her free and critical deliberations. When – on a general
level – we define indoctrination in this way, it is easy to say that
idoctrinative teaching is morally wrong and that teachers or educational institutions should not practice it. The problem is by
what criterion do we consider teaching to be a form of indoctrination or to have elements of indoctrination”. („Habermas and
the Problem of Indoctrination”, Ranno Huttunen, Department of
Education, University of Joensu, Finland)
I suggest four criteria by which one can judge whether a pedagogy is indoctrinative or not. They are:
1 . T h e I n t e n t i o n o f Te a c h i n g. William Heard Kilpatrick
emphasized intention in his concept of indoctrination. John
White defines a teacher’s idoctrinative intention as follows:
„The child should believe that ‘X’ is true in such a way that
nothing will shake this belief”. Such an intention is patently
manipulative.
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2 . T h e E n v i r o n m e n t f o r L e a r n i n g. An intimidating atmosphere that discourages expression of diverse views; allow
only one-sided ideologies.
3 . T h e M e t h o d o f Te a c h i n g. John Dewey, the most famous U.S. educator of the 20th century, wrote a great deal of
this criterion. He notes that indoctrinative teaching is authoritarian, top-down; this method utilizes extensive drilling; and
free discussion is not allowed.
4 . T h e C o n s e q u e n c e o f Te a c h i n g. John Wilson summarizes this criterion: „An indoctrinated person holds her conviction despite counter evidence”.
Classic examples of such indoctrination are found in training
people in cults and in repressive political regimes where only the
party line is tolerated.
By way of contrast, John O’Malley notes clearly how important
freedom is in Jesuit education as it stems from Ignatius’ own experience: „Among aspects of spiritual development that Ignatius
Loyola himself underwent, the first I would call the primacy of personal spiritual experience… An important conclusion follows from
this premise that had at least some importance for the Jesuit tradition of education. That is, it is of the utmost importance for every
human being to attain personal, inward freedom, so as to be able to
follow the movements towards light and life that God puts within
us or, if you prefer a less religious formulation, to allow us to live
our lives in ways to satisfy the deepest yearnings of our hearts”
(Cf. The Ratio Studiorum, 400th Anniversary Perspectives, p. 61).
The U.S. Association of Jesuit Colleges and Universities sees
this explicitly in the Ignatian Pedagogical Paradigm: „Guided by
the Ignatian pedagogical model, Jesuit colleges and universities
are places of intellectual integrity, critical inquiry, and mutual
respect, where open dialogue characterizes an environment of
teaching, respect and professional development. The Jesuit ideal
of giving serious attention to the profound questions about the
meaning of life encourages an openness of mind and heart, and
seeks to establish campus communities which support the intellectual growth of all its members, while providing them with opportunities for spiritual growth and development and a life-long
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commitment to social justice”. (A.J.C.U., „Jesuit and Ignatian
Pedagogy” September 2005.)
Perhaps the most sensitive educational area from the point
of view of possible indoctrination deals with the theology program. An example of the Jesuit approach is summarized at the
secondary school level in the mission statement of a New York
City Jesuit school: „Regis High School is committed to developing the academic and intellectual abilities of its students... the
development of the «whole person», heart as well as mind. Jesuit schools are committed to the ideals of Catholic Christianity.
Regis includes theology as a component of its required academic
program. The theology program aims at giving students an accurate and sophisticated understanding of the moral and doctrinal
teachings of the Catholic Church.
There is a difference, however, between understanding and
belief. Regis asks its students to understand Catholicism, but that
faith takes different shapes in different individuals and it cannot
be coerced or manufactured. In addition, faith undergoes change
and maturation during the transition from childhood to adulthood. Regis is committed to creating an environment in which
religious faith is valued and nourished. The liturgical and spiritual programs offered by Regis are essential expressions of the
school’s mission”. (www.regis-nyc.org/category. Cf. ID – 1234,
Parent ID-123)
More specifically let us examine each of the criteria for „indoctrination” we identified above as contrasted with Ignatian
Pedagogy.
I n t e n t i o n: Rather than insist that nothing will shake the belief taught, Ignatian Pedagogy insists on students being open to
growth (Characteristics # 166), always open to consider new data
for more comprehensive judgments.
E n v i r o n m e n t f o r l e a r n i n g: Opposed to a manipulative atmosphere that allows only one-sided ideologies and rejects diverse views, Ignatian Pedagogy proposes an openness,
„a framework of inquiry for the process of wrestling with significant issues and complex values for life”.
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M e t h o d o f t e a c h i n g: John Dewey excoriated authoritarian teaching methods that forbade open discussion of what
was taught, was dominantly top-down information giving, and
authoritarian in tone. Here we find that Ignatian Pedagogy goes
to great lengths to prevent any teaching of this sort.
Pedagogical principle #1 defines learning. „By «learning»
is meant every method of experiencing, reflecting and acting
upon the truth; every way of preparing and disposing oneself
to be rid of all obstacles to freedom and growth” (Annotation 1;
IPP #100).
Again, principle #12 expresses an injunction. „While the student learns, it is more suitable that the truth itself is what motivates and disposes the student. The teacher, like a balance of
equilibrium, leans to neither side of the matter, but lets the student deal directly with the truth and be influenced by the truth”
(Annotation 15; IPP #111).
But most directly indoctrination is rejected as non-Ignatian.
„A major challenge to a teacher at this stage of the learning
paradigm is to formulate questions that will broaden students’
awareness and impel them to consider viewpoints of others, especially the poor. The temptation for teacher here may be to impose such viewpoints. If that occurs, the risk of manipulation or
indoctrination (thoroughly non-Ignatian) is high, and a teacher
should avoid anything that would lead to this kind of risk. But
the challenge remains to open students’ sensitivity to human implications of what they learn in a way that transcends their prior
experiences and thus causes them to grow in human excellence”
(IPP # 55).
This injunction prohibiting manipulation is reinforced even
in cases where students reject what the teacher intends. Human
freedom is paramount. „As educators we insist that all of this
be done with total respect for the student’s freedom. It is possible that even after this reflective process a student may decide
to act selfishly. We recognize that due to developmental factors,
insecurity or other events currently impacting a student’s life, he
or she may not be able to grow in directions of greater altruism,
justice, etc. at this time. Even Jesus faced such reactions when
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dealing with the rich young man. We must be respectful of the
individual’s freedom to reject growth. We are sowers of seeds; in
God’s Providence the seeds may germinate in time” (IPP #56).
What is more, Appendix III provides a table of contents for
a multi-year staff development program. Teachers will be trained
to be sure they are well prepared to utilize the methods intended.
This is based on the results of research very often replicated that
indicate that teachers will agree with things that make sense, but
they will do that with which they are comfortable. Training is
provided to ensure practice of methods described.
C o n s e q u e n c e o f t e a c h i n g: The highest authority in the
Society of Jesus, its Superior General, Father Peter Kolvenbach,
has spoken often of the critical importance of Ignatian Pedagogy.
In his keynote address opening the initial training IPP program
at Villa Cavaletti in 1993, Father Kolvenbach set forth the roots
of pedagogical guidelines: „Ignatius conceived of man’s stance
of being one of awe and wonder in appreciation for God’s gifts
of creation, the universe, and human existence itself… By finding god in all things we discover Gods loving plan for us. The
role of imagination, affection, will, as well as intellect, is central
to an Ignatian approach. Thus Jesuit education involves f o r m at i o n o f t h e w h o l e p e r s o n. In our schools we are asked
to integrate this fuller dimension precisely to enable students
to discover the realm of meaning in life… Specific methods in
teaching thus are chosen which foster both rigorous investigation, understanding and reflection” (IPP 131).
And he hastens to add the essential Ignatian respect for human freedom in this process, excluding indoctrination of any
sort: „In this adventure of finding God, Ignatius respects human f r e e d o m. This rules out any semblance of indoctrination
or manipulation in Jesuit education. Jesuit pedagogy should
enable students to explore reality with open hearts and minds.
And in an effort to be honest, it should alert the learner to possible entrapment by one’s assumptions and prejudices, as well
as by the intricate networks of popular values that can blind one
to the truth. Thus Jesuit education urges students to know and
Pedagogika...14
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love the truth. It aims to enable people to be critical of their societies in a positive as well as negative sense, embracing wholesome
values proposed, while rejecting specious values and practices”
(IPP 132).
Father Kolvenbach points the way to what is involved in Ignatian reflection and discernment: „getting the facts, and then reflecting, sorting out motives that compel us, weighing values
and priorities, considering how significant decisions will impact us and the poor, deciding and living with our decisions”
(IPP 135). This is already a freeing process, far from manipulative indoctrination.

Conclusion
Jesuit education makes its essential contribution to society by
embodying in its educational aims a rigorous, probing study of
crucial human problems and possibilities. It seeks to form women and men who are knowledgeable, yes. But it encourages
students to go beyond academic excellence to consider the human meaning of what is studied, rejecting any partial or deformed vision of the human person that might result from fragmented approaches to learning that focus solely on ideologies
or job training or simple skill mastery. In this process, Ignatian
Pedagogy offers a way to study creation in all of its diverse richness, while exploring human values and meaning critically. Unbiased research and reflection can facilitate personal integration
of values which lead to action and human growth.
Jesuit education, therefore, utilizing Ignatian Pedagogy remains a legitimate free and freeing way of accompanying learners in the adventure of human maturation.
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ZATEIZOWANA TRANSCENDENCJA
CZYLI NIEJASNOŚĆ WYCHOWANIA

W przedstawionych tu rozważaniach, niezbędne u samego
ich początku jest przypomnienie, z konieczności bardzo skrótowe, pewnej drogi, którą przeszły społeczeństwa uznawane
obecnie za nowoczesne. Drogę tę można prześledzić, przyjmując
jako kryterium dominujące w danym momencie historycznym
relacje pomiędzy jednostkami, których sumę – tu dla uproszczenia – nazwiemy społeczeństwem.
Przez ponad tysiąc lat, a ściślej prawie dwa tysiące i więcej
lat, relacje pomiędzy jednostkami układały się w zasadzie wertykalnie. Dominowała zasada „nad-pod”. Zawsze ktoś był od
kogoś ważniejszy, ktoś był więcej wart niż ktoś inny, czyjeś życie
było tańsze, a czyjeś droższe. Społeczny porządek przypominał
drabinę, która miała nie tylko charakter umowny czy zwyczajowy, ale także sformalizowany i wręcz prawny – z wszystkimi
konotacjami tego terminu. Spoiną tejże drabiny, a wręcz jej konstruktorem były, nazwane chociaż czasem niezrozumiałe, moce.
Paradoksalnie cały ten układ opierał się na dość swobodnie interpretowanej Woli Bożej, z którą nie można dyskutować, której
werbalizacją było słynne stwierdzenia Nazarejczyka przed Piłatem „Nie miałbyś żadnej władzy nade mną gdyby ci jej nie dano
z góry” (J 19, 11). W bardziej kolokwialnej, ale i jednoznacznej
formie stwierdzenie owo brzmi: „Wszelka władza pochodzi od
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Boga”. Król był więc silny swoim bożym pomazaństwem, rycerz
szlachectwem, duchowny święceniami i piotrowym dziedzictwem, arystokrata siłą historii własnego rodu, führer wyższością
rasy, a gensek historyczną koniecznością. Żebrak był gorszy od
kupca, bo widocznie na to zasłużył, a czeladnik był niżej majstra, gdyż nie posiadł wszystkich tajemnic. Tym sposobem każdy znał swoje miejsce w szyku, bo jednym z góry dano mniej,
a innym więcej, a z górą nie ma jak dyskutować. Dobitnie obrazuje to scena z filmu Jamesa Ivory Okruchy dnia, w której lokaj
(Anthony Hopkins) tłumaczy ochmistrzyni (Emma Thomson)
konieczność oddalenia żydowskich pokojówek z pałacu kolaborujacego z niemieckimi nazistami Lorda Darlingtona. Czyni to
na wyraźne polecenie arystokraty, uzasadniając krótko: „Lord
Darlington należy do klasy lepiej rozwiniętej moralnie i dlatego
winniśmy posłusznie spełniać jego polecenia”.
Społeczny porządek hierarchiczny był/jest dziedzictwem zaczerpniętym z naszych naturalnych, dzikich korzeni. W każdym
stadzie jest przewodnik lub przewodniczka (np. wadera) i są
podlegli mu (ale także wewnętrznie rangowani) pozostali członkowie stada. Jednym z elementów inicjacji stadnej wilcząt, źrebaków, warchlaków jest poznanie własnego miejsca w grupie.
Istotę tego zauważamy także w wertykalnym porządku świata
społecznego. Enklawami tego układu, w jego niemal czystej postaci są armie, zakony czy zorganizowane gangi. Układ „nadpod” jest w nich dominujący i za wszelką cenę utrzymywany.
Nie można tutaj przemilczeć najważniejszego bodaj teoretyka
tego ładu – św. Tomasza z Akwinu 1. Wertykalność społecznego
porządku jest w jego myśli nadzwyczaj widoczna. I nawet jeśli
jego koncepcji społecznych nie da się uznać za początek tak uporządkowanego świata, to nie będzie przesady, jeśli nazwiemy go
„porządkiem tomistycznym”. Ów porządek dotyczy nie tylko
ludzi ulokowanych w społeczeństwie wedle ich ważności. To
jest bowiem także projekt koncepcji aksjologicznej, w której wartości są nam dane przez Najwyższego do pielęgnowania, wypełniania, szanowania. Dziesięcioro Przykazań to system nakazów i zakazów bez jednego choćby uzasadnienia. Z Bogiem się
1

Jakkolwiek nie wolno zapominać tu o Arystotelesie.
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nie dyskutuje, Boga się słucha. W wersji tomistycznej jesteśmy
tylko elementami porządku opartego na wartościach i nie potrafimy go poprawić. Mamy jednak szansę zepsuć. I tak właśnie
doszliśmy do głównej sankcji karnej tomistycznego porządku
świata – do grzechu. Swoją drogą to arcyciekawe, że Bóg, który
może wszystko, uczynił nas słabymi, błądzącymi i grzesznymi,
chociaż mógł równie dobrze uczynić doskonałymi.
Społeczna konstrukcja hierarchiczna poczęła się chwiać już
w XVIII wieku między innymi za sprawą jednego z największych cyników i prześmiewców, przewrotnego piewcy kryptoateizmu – Jana Jakuba Rousseau. W swoim bodaj najsłynniejszym dziele Du Contrat Social (1762) przedstawił bowiem
intelektualne instrumentarium, mającej wstrząsnąć światem
i Europą, rewolucji burzącej nie tylko Bastylię, ale także istniejący ład społeczny. Najkrócej rzecz ujmując, Rousseau wskazał,
że król i arystokracja nie są żadnymi pomazańcami bożymi,
a jedynie wynikiem umowy społecznej. Po prostu: umówiliśmy
się (nie do końca wiadomo dlaczego), że jeden będzie królem,
a inny chłopem, jedna będzie hrabiną, a inna mieszczką. I żaden
Bóg w to nie ingerował. Jeśli więc król rządzi źle, a jego poddani
są zeń niezadowoleni, należy wypowiedzieć umowę i odebrać
koronę. Rewolucja zdejmowała więc korony z głów, a właściwie
razem z nimi. Wartości bowiem stały się przedmiotem dyskusji,
wątpliwości i negocjacji, a tym samym znacząco zatarto pojęcie
grzechu. I podobnie jak w Braciach Karamazow, świat pozbawiony grzechu i Boga stawał się otwarty na wszystko. Rozpoczęliśmy marsz ku rzeczywistości, w której wszystko jest dozwolone.
Ostatecznie też zanegowaliśmy wartość transcendencji, w której
czuliśmy się „przedmiotowo”.
Dzierżące prymat w porządku tomistycznym „wiara, nadzieja i miłość”, będące w gruncie rzeczy werbalnymi symbolami
posłuszeństwa wobec Boga, ustąpiły miejsca innej triadzie: „wolność-równość-braterstwo”, w której żadne z pojęć nie jest w stanie konstruować układu „nad-pod”, zamienionego na horyzontalne relacje „od-do”. To tak, jakby powiedzieć: „Urodziłeś się
wolny i od ciebie zależy, czy zechcesz takim pozostać. Do nikogo
nie należysz. Jesteś tak samo ważny jak każdy inny człowiek,
a jedyne, co możesz do niego czuć to naturalną sympatię. Z racji
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urodzenia czy pochodzenia nie masz obowiązku posłuszeństwa
wobec nikogo i nie masz prawa owego posłuszeństwa wymagać.
Twoje istnienie nie jest wyższe (ważniejsze) od innego. Nie jest
też niższe. Jest równoległe”.
Byłoby bajecznie proste, gdyby stało się tak, że faktycznie
z epoki na epokę zmienił się społeczny układ, a ludzie, przestając myśleć jednymi kategoriami, przerzuciliby się na inne.
Jednakże cechą rewolucji i innych gwałtownych zmian w życiu
społecznym nie jest bynajmniej skuteczność. Rewolucje bowiem
dają możliwość wyrażenia czy zinstrumentalizowania gniewu,
ale w gruncie rzeczy niczego nie załatwiają, ani tym bardziej nie
zamykają. Tak naprawdę tworzą bałagan i do już zagraconego
meblami z różnych epok pomieszczenia dokładają kolejne. A nic
tak skutecznie nie dzieli społeczeństw jak hasła, pod którymi
one wspólnie szły na różne Bastylie. Ostatecznie więc rewolucje
są zaledwie początkiem powolnych ewolucji, czyli powolnych
i stopniowych przemian.
I tak żyjemy w świecie cały czas zachłystującym się własną
nowoczesnością przy wtórze trąbek obwieszczających ponowoczesność. Jak dostrzegał onegdaj Zbyszko Melosik, na stoliku nocnym w domu inteligenta leży Życie na gorąco i Ulisses, w operze
wystawiającej Don Giovanni Mozarta stoją automaty z coca-colą
i orzeszkami. Biegając do kościoła, jednocześnie akceptujemy konkubinaty własnych dzieci. Próbujemy zmierzać do tradycyjnego
celu (wiara, nadzieja, miłość), realizując hasła wolności, równości
i braterstwa. Hołdujemy tradycji (np. świąt Bożego Narodzenia),
jednocześnie nie oburzając się na ich komercyjny wymiar obrazowany, między innymi kolędami puszczanymi w hipermarketach
natychmiast po Zaduszkach. To paranoiczne.
Nasze życie przebiega równocześnie w kilku równoległych
światach, ideologiach, systemach etycznych, które się wzajemnie nie znoszą, są o siebie zazdrosne, wymagają jednoznacznego
wyboru. W tej sytuacji naszą reakcję można porównać do reakcji
oka. Nie da się jednocześnie widzieć ostro tego, co bardzo bliskie
i tego, co bardzo odległe. Nie umiejąc podjąć wyrazistej decyzji,
decydujemy się na nieostre widzenie wszystkiego. Zamazany
obraz końców własnych butów i jednocześnie tak samo rozmyty
obraz widnokręgu nazywamy „demokracją”, „równością” albo
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„tolerancją”. Na własny użytek zatem tworzymy hybrydy pojęciowe typu: „wiara, wolność, nadzieja”, albo „wolność, nadzieja,
braterstwo” czy też „równość, nadzieja, miłość”. Z tychże pojęciowych zbitek nie wynika nic poza „polityczną poprawnością”,
której efektem będzie zapewne poprawka do znanego wersetu Starego Testamentu. Może już wkrótce zamiast „mężczyzną
i kobietą stworzył ich” będzie „partnerami stworzył ich”.
Takie rozmycie i niejednoznaczność mają wpływ na ocenę
tego, co ma stanowić społeczną normę. Istniejące w wertykalnym
porządku świata normy okazały się zbyt ciasne i nie stanowiły
gwarancji realizacji wszystkich ludzkich zachcianek. Zachcianki
mają jednak tę właściwość, że nie tylko pożądają zaspokojenia,
ale i akceptacji, a nierzadko poklasku czy wręcz entuzjazmu. Zatem ich spełnianie musi być uznane za normę, gdyż inaczej sam
akt zaspokojenia będzie nie dość pełny. Jeśli więc nie mieszczą
się w normie (czyli zabrakło dla nich tejże normy implikującej
akceptację), należy tę normę stworzyć. To zabieg bardzo zbieżny z dodrukowywaniem pieniędzy. Jedynym jego długotrwałym i bardzo trudnym zarazem do wyeliminowania skutkiem
jest inflacja, tutaj inflacja norm. Właśnie owej inflacji norm zawdzięczamy oburzenie „społeczeństwa” z powodu usunięcia ze
szkoły uczennicy, która dla pieniędzy zgodziła się być gwiazdą
„Playboya”. Ta sama inflacja norm nakazuje nam poważnie traktować finansowe roszczenia brutalnego mordercy dotkniętego
do żywego nazwaniem go „ludzkim szambem”.
Wykładając studentom o etyczności nauczyciela podaję przykład, że można rzec, iż „Kowalski to dobry szewc, chociaż pijaczyna”, ale nie można tak samo powiedzieć o nauczycielu. Bo to
nie te normy obyczajowe. Zdaje się jednak, że docieramy już do
etapu, w którym inflacja norm da efekt w postaci powiedzenia,
„świetny matematyk i tolerancyjny homoseksualista” albo „skuteczny nauczyciel religii katolickiej i sensowny wyznawca sekty
Moona”. To oczywisty efekt literalnego pojmowania wolności
i równości, w którym publiczna przestrzeń funkcjonowania jednostki jest wyraźnie oddzielona od tej prywatnej. To właśnie inflacja norm, która daje zadziwiające niekiedy efekty. Uwiedzenie
dziewiętnastolatki przez czterdziestoletniego mężczyznę może
być pojmowane jako przejaw jurności. Ale uwiedzenie matu-
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rzystki przez nauczyciela historii jest jednoznacznie przestępstwem. Taka właśnie inflacja generuje jedyne spoiwo pomiędzy
różnymi, ale równoległymi światami, jedyną płaszczyznę porozumienia i wzajemnej tolerancji. Tym spoiwem jest hipokryzja.
Tylko tak bowiem można pogodzić umiłowanie czystości i cnoty
między 8.00 a 15.00 z upodobaniem do pornografii i alkoholu po
15.00. Tylko tak można znaleźć konsensus pomiędzy „niesłyszeniem” wulgaryzmów na ulicy z trzebieniem tychże w ramach
„godzin służbowych” w szkole. To jedyna metoda na donośny
krzyk o bezinteresownej misji nauczyciela, któremu to (krzykowi) towarzyszy wyjąca i cicha tęsknota za wakacjami wreszcie
wolnymi od bachorów.
Wielość istniejących światów równoległych (profesjonalnej
uczciwości i prywatnego łajdactwa, służbowej dbałości o rodzinę
i prywatnego rozwodu z niepłaceniem alimentów, zawodowego
anielstwa z kanaliostwem po godzinach) jest zaraźliwa. W ten
sposób właśnie tworzymy dwie rzeczywistości (dwie Polski).
Jedną uczciwą, praworządną i chrześcijańską oraz drugą – złodziejską, cwaniacką i pogańską. Nade wszystko więc chcemy
mieć, ponad wszystko mieć i im bardziej tego chcemy, tym bardziej mówimy być, przede wszystkim być. Ofiarą owego zbłąkania jest język. Z prostego apostolskiego wezwania „A mowa
wasza niech będzie «tak», «tak» − «nie», «nie»” zmienił się nie do
poznania. Język przestał znaczyć. Pojęcia oberwane z atrybutów
prawdy przestały być istotne. Przestały dźwigać treści. Konsekwencje są jednak daleko dalsze. Myślenie stało się w zasadzie
nieprawdziwe, bo myślimy słowami. We własnych mózgach,
własnych słowach sami sobie wpajamy nieprawdę. Siłą rzeczy
przemycamy to w wychowaniu. Wychowanie tym samym błąka
się pomiędzy pełnym grzechów liberalnym brukiem a docelowym, tomistycznym ołtarzem. Ale prawda jest być może jeszcze
gorsza: może chcemy tylko mówić o marszu ku ołtarzowi, ale
tak naprawdę wcale doń nie zmierzamy. Tak jak w słynnym hippisowskim manifeście: Fighting for the peace is like the fucking for
the virginity. Zwrot kolokwialny, ale adekwatny.
Jesteśmy niewyraźni, bo jednocześnie chcemy być syci i ascetyczni. Ponieważ tak się jednak nie da, przekładamy to na wychowanie. Bo może wyjdzie nam to z młodymi? Zatem usilnie
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próbujemy urządzić edukację w kształcie hybrydy, mieszanki
chrześcijaństwa z wolnym rynkiem. Sami szarpiąc się pomiędzy
porządkiem hierarchicznym i liberalnym agnostycyzmem. Czynimy z owego zmagania jedyny autentyczny i widoczny instrument wychowania. Czy tego chcemy, czy nie. I dlatego jedyne, co
możemy młodym wpoić i do czego ich autentycznie przekonać
to nasza niepewność, nasze wątpienie, nasze zagubienie i nasza
doraźność. Nasze słabości są naszym najlepszym międzypokoleniowym towarem eksportowym. Bo są autentyczne, czytelne
i codzienne. Wszystko pozostałe to tylko słowa, którym nikt już
nie chce wierzyć. Słowa wypowiadane w milionach pouczeń
typu „wychowywać znaczy płonąć”, „nauczyciel to nie zawód
a misja” czy „edukacja nasz skarb największy”. To tylko słowa,
to gramatyczna, leksykalna fasada. Nie da się bowiem czynić wychowania bez zlikwidowania podziału na prywatne i publiczne
życie wychowawcy. Zwłaszcza jeśli jedno pozostaje w konflikcie
z drugim. Można mieć profesję portiera, wykładowcy matematyki czy instruktora narciarstwa, ale nie można być profesjonalnym wychowawcą, bo to zawsze będzie się kończyło na płatnym
(w comiesięcznych poborach) powtarzaniu banałów, truizmów
czy wykonywaniu pozornych gestów. Mamy więc całe rzesze ludzi biorących pieniądze za wychowywanie przy jednoczesnym
dotkliwym deficycie wychowawców. Ich miejsce zajęli krzewiciele „moralnej retoryki” – tyleż banalnej, co pustej.
Temat naszego spotkania brzmi: Pedagogika ignacjańska wobec
wyzwań współczesnego humanizmu. Tkwi w nim urzekające wprost
przekonanie, że jest taka pedagogika, która jeszcze przyjmuje wyzwania. Jest w nim też ukryty pewien potencjał wiary, nadziei i miłości. Jest tu w końcu założenie, że istnieje jakaś wspólna kultura,
że można wierzyć w mądrość, że można wychowywać, a i mieć
w tym zawarty wspólny styl, myśl przewodnią i mądrego patrona. Jednocześnie nie można nie zauważyć, że owo pytanie/stwierdzenie ma charakter wywiedziony z określonej postawy. Bo jeśli
można kogoś wychować to musi być ów, który wychowuje. Ktoś
jest tu podmiotem, a ktoś przedmiotem wychowania. Pojawia się
hierarchia, to znaczy taki porządek, który ogranicza wolność (ktoś
jest wychowywany, a więc zmieniany), ktoś jest nad kimś (bo wychowuje), dominują relacje oparte na innych, niż naturalne (brater-
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stwo = więzy krwi), przesłankach. Pytanie to – stanowiące zaczyn
naszego meetingu – pochodzi z systemu odchodzącego, już niemodnego i obecnego jedynie rytualnie. Bo jego ukryty sens wydaje mi się inny, daleko inny. Być może nawet brzmi: Jak pedagogika
ignacjańska może wychować moralne społeczeństwo wówczas,
gdy my już się dorobimy, gdy zaspokoimy swoje zachcianki i gdy
przyjdzie nam ochota na życie w społeczeństwie przyzwoitym?
To prosta realizacja prześmiewczej zasady, że pierwszy milion
trzeba ukraść, aby następne zarobić uczciwie. Jeszcze kradniemy
nasz pierwszy milion, ale już mamy ochotę być niezłomnymi stróżami prawa i uczciwości w przyszłości. I ku temu chcemy wychowywać dzieci?
Nie możemy obecnie mówić o wychowawczym ideale. Starannie tego unikamy, bo to grozi konfliktami, których sobie nie
życzymy. Ideał bowiem musi być jednoznaczny i czytelny, gdyż
jest jak morska latarnia wyznaczająca kierunek żeglarzom. Nasz
ideał w imię wolności, równości i braterstwa musiałby być obszerny, a właściwie bez granic. Musiałby pałać miłością do Jezusa,
ale i Buddy, i Mahometa. Musiałby tolerować heteroseksualizm,
biseksualizm, homoseksualizm, transseksualizm i transwestytyzm. Winien chronić życie za wszelką cenę i równocześnie cenić
prawo do aborcji. Miałby tolerować inne nacje i być antysemicki.
Zatem ideał jest niemożliwy do sformułowania. Więc go nie ma.
Jego miejsce zajmują ideały formułowane przez mniejsze grupy.
Ich współposzanowanie jest pozorne. Tak naprawdę pozostają
wobec siebie w chłodnym, a gdy trzeba to w nienawistnym dystansie. I tu nieuchronnie docieramy do polityki. Niestety. Ale
gołym okiem widać, że pojęcie o tym, co ważne dla wychowania młodych, jest kompletnie inne w Polsce kreowanej przez Radio Maryja i Polsce wymarzonej przez Szczukę i Środę. Inaczej
chce młodzież wychowywać liberalna Platforma Obywatelska,
a inaczej Młodzież Wszechpolska. I już nawet nie o treść owego
wychowania chodzi, lecz o wynikającą z tej wielości barierę dla
konsensusu, generującego zgodę wychowawczą. W ten sposób
każdy z sąsiadów mieszkających w jednym bloku wychowuje
swoje dzieci inaczej. Przychodząc z różnych rzeczywistości wychowawczych dzieci i młodzież spotykają się w obrębie przestrzeni tej samej szkoły, w której dochodzi do skrzyżowania,
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a właściwie wymieszania skutków wychowania w podgrupach
(rodzinie, grupie rówieśniczej, subkulturze, Kościele itd). Czasami owo wymieszanie doprowadza do powstania substancji
wybuchowej i wówczas z mediów dowiadujemy się o kolejnych
skandalach. Częściej jednak, lub prawie zawsze, mamy tu do
czynienia ze zjawiskiem znanym z lekcji plastyki. Wymieszanie
zbyt wielu farb daje rozczarowujący efekt daje bury, nijaki, nieatrakcyjny kolor. Tak samo jest z wychowaniem. Na pryncypialnych poziomach ogranicza się ono do strofowania uczniów za
spóźnienia, nieodrobione lekcje, brzydkie wyrazy czy popalanie
papierosów podczas pauz. Na poziomach budujących faktyczną
zmianę jest ono nijakie, ograniczone do komunałów, uroczystości
rocznicowych, czy nudnych spotkań z bohaterami przeszłości.
To czysta bezradność wychowawców, którzy przede wszystkim
nie radzą sobie z własnym życiem, którzy nie są w stanie utrzymać szkoły jako struktury hierarchicznej (dyrektor, nauczyciele,
uczniowie, rodzice) opartej na układzie „nad-pod” w zgodzie
z kuszącą ich prywatnie strukturą poziomą. Bo tak się chyba naprawdę nie da.
Gdy byłem licealistą, nie było pubów. Nie było żadnych knajp
młodzieżowych. Nie było Internetu ani telefonów komórkowych.
Nie było paszportów spoczywających w szufladach właścicieli,
nie było wielu cennych książek ani wartościowych filmów, nie
było kolorowych czasopism ani kantorów, nie było możliwości
wyjazdu do Francji, Anglii czy Niemiec. Był za to realny socjalizm, wczasy ze skierowania, kolektywizacja świadomości i historyczna konieczność. Ten czas wspominam najgorzej jak można. Jego twórcom nie wybaczam i nie przyjmuję ich przeprosin
„za PRL”. To był zły czas. Tak miało wielu moich rówieśników,
tak miały całe pokolenia.
Rok 1989 i idące za nim zmiany nie były w stanie odwrócić
złej historii. W niczym nie złagodziły niesmaku po niegdysiejszej inwigilacji ubeckiej, upokarzających kolejek po mięso, kartek na rajstopy i pieluchy, braku wszystkiego. Ale też owe zmiany dały wyraźny asumpt do zmiany myślenia wychowawczego.
Obudziła się w nas żarliwa wola nasycenia własnych dzieci tym,
czego myśmy nie mieli. To była nasza lustracja i zemsta na wieloletnim niedostatku. Nastała konsumpcja w stylu: „masz, bo
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ja w twoim wieku nie miałem”. I posypały się wycieczki zagraniczne, radiomagnetofony, markowe ciuchy, tatusiowe auta, karty do bankomatów i inne atrybuty dostatku. Nagle niegdysiejszy
„Pewex” znalazł się na straganach, łóżkach polowych, a symbole
„zachodniego” dostatku znacząco potaniały. Oczywiście pamiętamy, że nabywane markowe auta miały 20 lat, sprzęt elektroniczny był „made in China”, a dresy adidas uszyto w Olecku.
Zarówno produkcja, jak i konsumpcja były zastępcze. Konsumowaliśmy własne złudzenia. Zaangażowani w interesy albo
lepiej „byznesy” łapaliśmy swoje pięć minut, wychowaniu poświęcając niewiele czasu. Ów wychowawczy wakat staraliśmy
się zastąpić konsumpcyjnym nasyceniem. W ciągu kilku lat próbowaliśmy w ten sposób nadrobić kilkadziesiąt lat socjalistycznej zgrzebności. Koszt był oczywisty. Jego skrótem są usprawiedliwienia nieobecności na wywiadówkach: „Nie mam czasu,
bo muszę pracować na rodzinę”. Takie wytłumaczenie stało się
wręcz ikoną naszych czasów. Niemal tak oczywistą jak to, że na
wywiadówki mają czas chodzić tylko nieudacznicy, lenie, ludzie
niezaradni i frajerzy. Prawdziwi herosi cały czas pracują. W nowo wybudowanych domach muszą bowiem udźwignąć koszt
gosposi, kosmetyczki (dla żony), ogrodnika i jeszcze opłacić taksówki dla dziecka. Ów kult braku czasu dla własnego dziecka
jest bodaj niezależny od stopnia posiadania. Nie ma go zarówno
majętny przedsiębiorca obracający milionami, jak i bezrobotny
kombinator. Bo czas poświęcony dzieciom to inwestycja w przyszłość, a żyć trzeba szybko, „teraz i już!”, bo wystarczająco dużo
życia nam zdołało umknąć. Zatem ten, który pracuje, nie może
się zajmować wychowaniem, bo… pracuje. Ten zaś, który nie
pracuje także nie może, bo zaaferowany jest poszukiwaniem roboty. W takim przypadku najłatwiej uspokoić sumienie, dając.
Zatem dajemy. Nie tylko dobra materialne, kosztowne rozrywki
i drogi wypoczynek (jeśli nas na to stać), ale także zaświadczenia o dysleksji (żeby się dzieciak nie męczył), albo prawa dziecka czy ucznia. Jeśli nie mamy pieniędzy, to dajemy swobodę,
wolność, nieskrępowane możliwości postępowania jak się chce,
dajemy walutę w zabawie w życie najważniejszą: pełnię praw
i brak odpowiedzialności. To także wartość. Dla młodzieży nie
do przecenienia. Zresztą plon tego jest już widoczny. To nie tylko
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upokorzenie nauczyciela w toruńskiej budowlance czy prowokacja ucznia z Solca. Zauważyłem bowiem, że w telewizyjnych
sondażach dotyczących becikowego wypowiadały się głównie
młode kobiety samotnie wychowujące dzieci. Opowiadały nader
chętnie o konkubentach, którzy odeszli, o „partnerach”, którzy
piją, o drugich, trzecich mężach. Ile z tych historii to prawdziwe
dramaty, a ile z nich to wynik daru swobody, związków na próbę, seksualnej i prokreacyjnej beztroski? Jakoś znacząco się nam
ten margines poszerzył.
Nie tylko sycimy, nie tylko dajemy („bo myśmy tego nie mieli”),
ale nade wszystko mamy tego świadomość. Zaharowujemy się, podejmujemy ryzykowne decyzje zawodowe, współczujemy biedzie,
licytujemy złote serduszka, ciułamy pieniądze i je wydajemy pod
hasłem „to dla naszych dzieci”. Nie! Robimy to dla siebie! Dzieci są
tylko fasadą. Lubimy mieć dobre samopoczucie. A samymi prezentami nikogo nie wychowamy. Zresztą widać to doskonale.
Zdarza się jednak, że dzieci zachowują się źle. Że okazują się
niewdzięczne, stanowiąc grupy blokersów, szalikowców czyli GAN’ów 2. Wtenczas z pozycji liberalnych (wolność, równość,
braterstwo) szybkim skrętem w prawo wracamy na pozycje tomistyczne, gdzie ktoś jest ważniejszy od kogoś, gdzie zamiast wychowania pojawia się mściwość. Taką też refleksję miałem, gdy
wsłuchiwałem się w liczne głosy dotyczące zachowania gimnazjalisty z Solca. Chwilami już nie było uczniów, ale „rozwydrzone
gówniarze” czy „bezczelne małolaty”. I tu właśnie, jak w soczewce, skupiła się istota naszych problemów. Owo skupienie było
wręcz symboliczne. Z jednej strony dobrze wyrośnięty (bo dobrze
wykarmiony) nastolatek, któremu zamiast wychowania dano prawa. Po tej samej stronie umieściłbym jego kolegę wyposażonego
w wyrafinowany sprzęt elektroniczny zdatny do dyskretnego nagrywania (otrzymał go od rodziców także zamiast wychowania),
a po drugiej stronie przedstawiciel pokolenia, które „darmo daje”.
Frustrat, jak wielu w tym zawodzie, któremu nikt za pracę nie jest
wdzięczny. I tak doszło do pojedynku pomiędzy św. Tomaszem
z Akwinu a Janem Jakubem Rousseau. Oświatowi urzędnicy do2

GAN to mój autorski skrót oznaczający „głośny, agresywny nastolatek”
– użyłem go w książce Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Kraków 2006.
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skonale go zresztą rozmyli i uczynili winnym … „Jana Jakuba
z Akwinu”. Czyli postać fikcyjną i całkowicie niewyraźną. Znowu
niczego nie zrozumieliśmy i niczego nie rozwiązaliśmy.
I tak można by było to wystąpienie zakończyć. Ale jest jeszcze jeden wątek, którego teraz, zwłaszcza teraz! – odpuścić nie
potrafię. To postawa dorosłych, tych, którzy o czymkolwiek decydują. Ja także jestem dorosły, aby nie rzec, że już stary.
Cofnijmy się o rok. Co się wówczas działo? Pisałem wtenczas:
„Wtedy, w sobotę, gdy do jednego z centralnych kościołów mojego miasta, tuż po godzinie 21.37 wszedł przebudzony dźwiękiem
dzwonów od coca-coli i drinków cały tłum nastoletnich „pubowiczów”, aby się modlić i właściwie płakać, gdy puder na twarzy
mieszał się z łzami, gdy dziewczyny zakrywały zbyt jaskrawe fryzury szalami, gdy policzki chłopców od wilgoci tak samo błyszczały jak ich wyżelowane grzywki odkrywałem jedną z najoczywistszych swoich Ameryk. Po słynnym komunikacie «Habemus
papam» dobijał się drugi, podobny «Habemus iuvenes». Świat,
o którym nie wiemy czy bardzo się zmieni, nie wiemy, co z nim
będzie jak już dopalą się znicze, gdy na krakowskich Błoniach odrośnie już zdeptana trawa, jak wypełzną znowu jego zmory, ten
świat przez tydzień pokazywał nam realnie inną twarz, twarz bez
maski. To był najbardziej pedagogiczny tydzień, jaki można sobie
wyobrazić. Wszyscy zaciskali kciuki, aby tego nie zepsuć. Ten stan
chcieliśmy zabalsamować, spetryfikować i zachować już na zawsze. Teraz właśnie będziemy się z tym zmagać. Pedagogia świata wróciła do źródeł, ukazując jednocześnie, jak bardzo od nich
odeszliśmy. I nie jest to kwestia wyznania, zaangażowania religijnego czy wiary. Owe źródła mogą być bowiem od tych czynników
niezależne. To sprawa sumienia, które ma każdy” 3.
Po roku okazuje się, że nie każdy ma sumienie. Że są i tacy,
którym było żal trawy na krakowskich Błoniach, że kolejną szansę – znakomitego wyjścia z bloków startowych – przegraliśmy na
rocznym dystansie. Mamy więc młodzież, problemy i kłopoty, na
które w pełni zasłużyliśmy. Chociaż dawano nam w tym potopie
szansę zbudowania arki, myśmy woleli używane samochody.
3

A. Nalaskowski, Wymyślmy to!, 2005. Tekst opublikowany i przedrukowany w ponad 30 pismach branżowych, tygodnikach, gazetach codziennych.
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ATHEICIZED TRANSCENDENCE
OR VAGUENESS OF EDUCATION

At the very beginning of these considerations it is indispensable to remind readers – out of necessity and very briefly – of the
way in which those societies which are considered modern have
developed. We can trace this route if, as a criterion dominant at
any given point in time, we accept that the sum of relationships
between individuals gather to be what we call a society.
For over a thousand years or, more precisely, over the last two
millennia, relations between individuals have been mostly vertical. The principle of „under-over” has been dominant. There was
always somebody more important than somebody else, somebody who was valued more than somebody else and someone
whose life was cheaper than someone else’s. The social order resembled a ladder, which not only had an arbitrary or customary
character, but also a formal or even legal one, with all the connotations that this term alludes to. The welding for this ladder,
or rather its constructor, were the defined, even if sometimes incomprehensible, forces. Paradoxically, this whole structure was
based on a rather loose interpretation of God’s will, which could
not be disputed and which was expressed in the famous statement by Jesus from Nazareth before Pilate, „You would have no
power over me at all if it had not been given you from above”
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(Jn 19, 11). In a more colloquial and so more unequivocal form
this statement manifests as, „All authority comes from God”.
Thus a king was strong through his divine anointment, a knight
through his nobility, a priest through his ordination and Saint Peters legacy, an aristocrat through the power of his nation’s history,
a führer through racial superiority, a gensec through historical necessity. A beggar was inferior to a merchant because he must have
merited that, an apprentice was lower than a master as he did not
know all the secrets of their craft. In this way everybody knew his
place in the rank, because some had been given more and some
had been given less from the above and it would be difficult to discuss with „the above”. This is vividly illustrated in a scene from
the James Ivory film The Remains of the Day in which the butler
(Anthony Hopkins) explains to the housekeeper (Emma Thomson) the necessity of dismissing Jewish maids from the household
of Lord Darlington (who collaborated with Nazi Germany). He
does it on the aristocrat’s clear orders, explaining that Lord Darlington belongs to the social class which is morally better developed, and this is why they should execute his orders obediently.
The hierarchical social order was/is a heritage that we take
from our natural, our wild roots, nature red in tooth and claw.
In every herd there is a male or female leader (e.g. a she-wolf in
a pack) and there are the remaining members of the herd, subordinate to the leader (internally ranked as well). One of the elements of herd initiation for wolf-cubs, foals or boar’s cubs is
learning one’s place in the group. The essence of this process can
also be seen in the vertical order of the social world. Armies, religious orders or organised gangs are the enclaves of this structure
in an almost pure form. The order „over-under” is dominant in
them and preserved at all costs.
We have to mention here, probably the most important theoretician of this order, Thomas Aquinas 1. The vertical character
of social order is clearly visible in his thought, and even if we
cannot consider his observations as the beginning of the world
ordered in such a way, it would not be an exaggeration to call it
a „Thomist order”. This order refers not only to the understand1

We should not forget about Aristotle.
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ing that human beings are placed in a society according to their
importance but is also a projection of an axiological conception
according to which values are given to us by God to cherish, hold
and respect. The Ten Commandments is a system of arbitrary orders and prohibitions without any single justification. One does
not discuss with God. God is to be listened to. In the Thomist
version we are simply the elements of the order based on values
and we are not able to improve it. However, we have a chance to
spoil it. And so we come to the main penal sanction of the Thomist world order: sin. Still, it is extra-interesting that God who can
do anything has made us weak, prone to err and sin, even if it
was equally possible for him to make us perfect creatures.
Social hierarchical structures started to shake as early as the
18 century because of, among others, one of the greatest cynics and scoffers, a perverse glorifier of crypto-atheism, JeanJacques Rousseau. In probably his most famous work The Social
Contract (1762) he presents a set of intellectual tools which were
to shake the world and the Europe of Revolution, demolishing
not only the Bastille, but also the existing social order. To put
it briefly, Rousseau asserted that kings and aristocrats were not
anointed by God, but are merely the result of a social contract:
it is merely that we agree (nobody really knows why) that one
of us will be a king, another one – a peasant; one of us will be
a countess, another one – a burgheress. It happened without any
divine intervention. Thus, if a king is a bad ruler and his subjects
are dissatisfied with him, the contract should be cancelled and
the king deprived of the crown. Therefore, the Revolution would
remove the crowns from the rulers’ heads, or, to be more precise
together with them... for since values became a subject of discussion, doubt and negotiations, the notion of sin was blurred to
a considerable extent as well. Similarly, the world presented in
The Karamazov Brothers, deprived of sin and God, became open
to anything. In this way we started the march towards a reality
in which anything is allowed. We have also finally negated the
value of transcendence, in which we had felt „as objects”.
„Faith, Hope and Love”, the primary virtues in the Thomist order, which are in fact verbal symbols of obedience towards God,
th
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gave way to another triad: „liberty-equality-fraternity” upon
which none of the notions could build the structure of „over-under”, which was then changed into the horizontal relationship
of „from-to”. It is similar to telling somebody, „You were born
a free man and it depends on you if you want to remain free. You
do not belong to anybody. You are as important as any other man
and the only thing you can feel for others is a natural liking. You
have no duty to obey anybody because of your background, neither can you demand such obedience from anybody else. Your
existence is no higher (more important) than somebody else’s. It
is not lower, either. It is parallel”.
It would be extremely simple, if social structure changed from
one epoch to another and people stopped thinking in certain
categories, switching to others. However, effectiveness is by no
means a distinctive feature of revolutions or other abrupt changes in social life, since they open the possibility to instrumentalise
anger, but do not solve any problems, let alone closing anything.
Actually, revolutions create chaos, adding other „pieces of furniture” to a room already messed up with furniture from previous
epochs. And nothing is so effective in dividing societies as the
common slogans under which they marched together towards
Bastille. Eventually, revolutions are merely a beginning of unhasty evolutions, that is slow and gradual changes.
Thus, we live in a world exalted with its own modernity, accompanied by trumpets announcing post modernity. As it was
once pointed out by Zbyszko Melosik, on the bedside table of
a representative of the intelligentsia lie both a copy of Życie na
gorąco (a tabloid) and Ulysses; in an opera house performing Mozart’s Don Giovanni there are vending machines with Coca-Cola
and peanuts; hurrying to churches, we accept concubinages of
our own children. We are trying to head towards the traditional
aim (faith, hope, love) while implementing the slogans of liberty,
equality, fraternity. We respect Tradition (e.g. Christmas), not
being indignant about its commercial character, which may be
exemplified by the fact that Christmas carols are played in supermarkets just after All Souls’ Day. This is paranoiac.
Our life takes place simultaneously in several parallel worlds,
ideologies, ethical systems, which hate each other, are jealous
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about one another and demand our unequivocal choice. In such
a situation our reaction may be compared to that of an eye: you
cannot at the same time sharply perceive what is very near and
what is very distant. Not being able to make a firm decision, we
decide to perceive everything without clarity. A blurred picture
of the tips of our shoes and an equally blurred picture of the horizon is called „democracy”, „equality” or „tolerance”. For our
own use we create terminological hybrids such as „faith, liberty,
hope”, „liberty, hope, fraternity” or „equality, hope, love”. Out
of these terminological clusters nothing comes but „political
correctness” the effect of which will certainly be a correction of
a well-known verse of the Old Testament: maybe soon instead
of the words „He made them man and woman” there will be
„He made them partners”.
Such blurring and ambiguity have an impact on the evaluation of what should constitute a social norm. The norms existing in the vertical world order turned out to be too narrow and
did not guarantee the realisation of all possible human whims.
These whims, however, have characteristics which not only requires their realisation and acceptance, but also applause or
even enthusiasm. Thus, their fulfilment as such, must be considered a norm, otherwise a single act of realisation may not be
full enough. If they do not comply with the existing norm (there
is a lack of norm which would imply acceptance), such a norm
should be created. This is an operation similar to printing more
banknotes whose only long-term effect, very difficult to eradicate, is inflation, in this case the inflation of norms. It is due to
such inflation of norms that we could observe the anger of „society” when a girl who agreed for money to be a „Playboy” star
was removed from her school. The same inflation of norms tells
us to treat seriously financial demands of a brutal murderer offended when somebody called him „human excrement” (and the
murderer took the „offender” to court).
During my lectures on teacher’s ethics, I give my students
the following example: it is possible to say that „Kowalski is
a good shoemaker, though a drunkard”, but the same is not
possible in the case of a teacher. Because these are not the same
norms of conduct. It seems, however, that we are close to a stage
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when the inflation of norms will produce the saying „an excellent maths teacher and a tolerant homosexual” or „an efficient
teacher of Catholic religion and a sensible follower of the Moon
sect”. This is an obvious result of a literal understanding of liberty and equality in which the public sphere of the functioning
of an individual is clearly separated from the private one. This
norm inflation may render sometimes astonishing results. Seduction of a nineteen-year-old girl by a forty-year-old man may
be treated as an expression of him being „macho”, but seduction
of an undergraduate by her teacher is unanimously considered
a crime. This kind of inflation generates a singular link between
those various and parallel worlds, the only level of understanding and tolerance: this link is hypocrisy. It is only in this way
that we can reconcile the love of chastity and virtue between
8:00 a.m. and 3:00 p.m. with a liking for pornography and alcohol after 3:00 p.m. Only in this way can we find consensus between „not hearing” vulgarisms in the street and an eagerness
to eliminate them during our „working hours” at school. This is
the only method against a loud cry for the altruistic mission of
a teacher which is accompanied by a howling and silent longing
for a holiday finally free from „those spoilt children”.
Great numbers of parallel worlds (professional honesty with
villainy in private; official care of the family and private divorce
combined with not paying alimony; professionally being „an angel” and a bastard „after hours”) is infectious. It is in this way
that we create two realities (two Polands). One of them is just and
Christian, the other one thief-like, rascal and pagan. What we
want is to posses, to possess above all, and the more we want to
have, the more we say „to be”, above all „to be”. Our language is
a victim of this going astray. From the simple apostolic call „And
your speech should be ‘yes’, ‘yes’- ‘no’, ‘no’” our language has
completely changed. It has lost its meaning. Notions, deprived
of the attributes of the truth, have stopped being relevant and no
longer carry any content. The consequences are even more farreaching. Thinking has become in fact not real. Because we think
in words. In our own minds, with our own words, we imprint
ourselves the untruth. Naturally, we also transmit it through
education, which is thus confused between the liberal pavement
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full of sin, and our target: the Thomist altar. But the truth may be
even worse: maybe we just want to talk about the march towards
the altar, but in fact we do not head towards it. As a well-known
Hippie manifesto had it, Fighting for peace is like fucking for virginity. A colloquial phrase, but quite adequate here.
We are unclear because we want to be both full and ascetic.
Since it is not possible, we translate it into education. Maybe it
will work with the youngsters? That is why we are constantly
trying to arrange education in the shape of a hybrid, a mixture of
Christianity with the free market, while we are struggling ourselves between the hierarchical order and liberal agnosticism.
This struggle becomes the only authentic and visible educational
instrument, whether we want it or not. That is why the only thing
that we can teach to the young and really convince them about,
is our lack of certainty, our doubts, confusion and our temporariness. Our weaknesses are our best inter-generational, exported
merchandise because they are authentic, clearly seen and common. Everything else is just words disbelieved by anyone. Words
said in numerous instructions of the type, „to educate means to
burn”, „being a teacher is not a job, it is a mission”, or „education – our greatest treasure” are just words, a grammatical, lexical façade. Because it is not possible to educate without abandoning the division into the private and public life of a teacher. One
can occupy a post of a doorman, a lecturer in mathematics or
a skiing instructor, but one just cannot be a „professional educator”. This will always end in a paid (in a monthly salary) repetition of trite truths, truisms or in performing unreal gestures. And
so we have a throng of people who take money for educating
others and at the same time there is a painful lack of real educators, whose place was taken by the advocates of „moral rhetoric”
not only banal but also empty.
The title of our meeting is Ignatian Pedagogy for the Challenges
of Humanism Today. Inherent in this title is a charming conviction that there still exists a pedagogy which accepts challenges.
It also has the hidden potential of faith, hope and love. Finally,
there is an assumption that there exists some common culture,
that it is possible to believe in wisdom, that we can educate
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while possessing a common way, a leitmotif and a wise patron.
At the same time we must notice that this question/statement
derives from a clearly defined truth. If it is possible to educate,
then there must be an educator. Somebody is an object and somebody – a subject of education. A hierarchy appears, that is such
an order which restricts liberty (somebody is being educated,
that means: changed), somebody is over somebody else (because
he educates), the existing relationships are not based on natural (brotherhood = bonds of blood) premises. The question that
gave our meeting a start came from a disappearing, out-dated
system which is still present although only in a ritualistic way.
Its hidden sense is for me quite different, far more different. It
may even sound like that: „How can Ignatian pedagogy educate
a moral society when we have already made it economically,
when we have fulfilled all our wishes and when, all of a sudden,
we feel like living in a decent society”. This is a simple fulfilment
of a sneer-like principle that the first million has to be stolen in
order for the others to be earned in an honest way. We are still
stealing our first million, but already feel like being the guardians of law and honesty in the future. Do we really want to educate our children towards this?
Presently, it is impossible to speak about an educational ideal.
We avoid doing it as it leads to conflicts, which we wish to avoid.
It happens so because an ideal has to be unambiguous and clear.
It is like a lighthouse marking a way for sailors. In the name of
liberty, equality and fraternity our ideal would have to be very
broad, virtually unlimited. It would have to burn with the love to
Jesus, Buddha and Mohammed. It would have to tolerate heterosexualism, bisexualism, homosexualism, transsexualism and
transvestism. It should protect life but at the same time value
the right to abortion; tolerate other nationalities and be anti-Semitic. So, such an ideal is impossible to define and therefore it
does not exist. It is replaced by ideals defined by smaller groups.
Their mutual respect is superficial. In reality, they remain at
a cold distance, or are even full of hatred towards each other if
necessary. And here we are inevitably getting closer to politics.
Unfortunately. But it is clear that the idea of what is important in
the education of the younger generation is completely different
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in the Poland created by Radio Maria and in the Poland dreamt
of by Szczuka and Środa (feminists). The liberal Civic Platform
party wants to educate the young in a way different from that
of Młodzież Wszechpolska (a right-wing nationalistic youth organisation). The problem is not even in the content of the educational model, but in (arising out of this multitude of problems)
a barrier against any consensus which would generate some
educational agreement. The result is that neighbours living in
the same block of flats bring up their children in completely
different ways. Coming from various educational realities, the
children and youngsters meet in a common space – a school –
in which a process of mixing educational results from various
sub-groups (family, peer group, subculture, Church etc.) takes
place. Sometimes this mixture leads to the creation of an explosive substance and then we learn from the media about various
scandals. More often, however, or almost always, we have to do
with a phenomenon known from the lessons of painting: mixing too many colours renders a disappointing effect: a grizzled,
plain and unattractive colour. The same happens with education.
On an official level, it is limited to rebuking children for being
late, not doing their homework, dirty words or smoking during
brakes. On the levels which could bring about a real change it is
dull, limited to clichés, celebrations of various anniversaries or
boring meetings with the heroes of the past. This is an evident
helplessness of educators who, first of all, are not able to deal
with their own life, who are unable to keep the hierarchical order
at school (headmaster, teachers, students, parents) based on the
„over-under” relationship in agreement with the privately very
tempting horizontal structure. Actually, it is probably not possible at all.
When I went to secondary school there were no pubs or
cafés for youngsters; there was no Internet or mobile phones;
no passports in their owners’ drawers; not many valuable books
and films; no colourful magazines or foreign exchange offices
or possibilities to go to France, England or Germany. Instead,
there was real socialism, holiday vouchers, collectivisation of
consciousness and historical necessity. These are the worst memories. I do not forgive the creators of that system and I do not
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accept any apologies „/for PRL” (abbreviation from „Polish Peoples’ Republic”). That was a bad time. It was a reality for many of
my peers and many generations.
The year 1989 and the changes it brought about were not able
to reverse the bad history, they did not remove the bad taste of
the former secret services invigilation, humiliating queues for
meat, tickets for tights and nappies and the lack of anything. But
they provoked changes in educational thinking. A strong will
appeared, to fill our children with what we did not possess. That
was our revenge for a long-lasting privation. A consumption of
the type „have it, because when I was at your age, I did not have
it” prevailed. Trips abroad, walkmans, branded clothes, daddies’
cars, ATM cards and other attributes of wealth appeared in numbers. Suddenly the old „Pewex” (shop with western goods where
you paid in dollars) was found in the streets on stalls or camp
beds and the symbols of the „western” wealth were considerably cheaper. We remember, of course, that the „branded” cars
were 20 years old, electronic devices were „made in China” and
the Adidas track suit was made in Olecko (a town in Poland).
Both the production and consumption were substitutional. We
consumed our own illusions. We engaged in business or even
„businesses”, catching our chance, leaving only little time for
children’s upbringing, trying to fill this vacancy with consumptionist satiation and catch up with the years of communist coarseness. The price was obvious. Its summary may be the excuse for
an absence at a teacher-parent meeting: „I have no time as I have
to earn a living for my family”. This kind of excuse has become
in icon of our times. Almost as obvious as the fact that teacherparent meetings are attended only by lazy, incompetent and inefficient mugs. Real heroes work all the time since they have to
maintain their new houses, maids, beauticians (for their wives),
gardeners and, what’s more, pay for a taxi for their children. This
cult of lack of time for one’s own child is almost independent of
wealth. It concerns both a wealthy manager who has to do with
sums of millions and an unemployed trickster. Because the time
devoted to one’s child is a long-term investment while we have to
live „now and here!”, because a lot of our life has already slipped
away. The one who works cannot take care of his child’s upbring-
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ing because he ....works, and the one who doesn’t work cannot
do it, either, since he is looking for a job. In such cases the best
way to salve our conscience is to give. So we do give. Not only
material goods but also expensive entertainment and holidays (if
we can afford that), certificates about dyslexia (so that the child
doesn’t toil so much) or even children’s and pupils’ rights. If we
do not have money, we give our children freedom, liberty, unlimited possibilities to do what they want. That is the currency
most important in this life-game: the plenitude of rights with
lack of any real responsibilities. This is of value, as well. For the
youth of the greatest value. We are already reaping the harvest
of such behaviour: it is not only the humiliation of a teacher from
Toruń (students put a dustbin on his head) or a provocation of
a student from Solec. I also noticed that during TV opinion polls
about the so called „swaddling money” proposal it was mainly
young single mothers who spoke, talking very willingly about
their cohabiters who left, „partners” who drink, second or third
husbands. How many of these stories are real dramas and how
many just a result of liberty, relationships „as an experiment”,
sexual and procreational carelessness? This margin has extended
considerably...
Not only do we satiate, not only give „what we did not have
ourselves” but, first of all, we are aware of this. Do we toil away, take risky decisions at work, sympathise with the poor, bid golden
hearts at auctions, save money and spend it under the slogan
„it’s for our children”? No! We are doing all this for ourselves!
Children are just the façade. We like to feel good and we are not
going to bring up anybody just by giving them presents. From
any point of view it is clearly visible.
However, it sometimes happens that children behave badly.
That they are ungrateful and combine into groups of blockers
(gangs of boys from multi-dwelling units of blocks of flat) or
football fans GANs 2. Then, from liberal positions (liberty, quality, fraternity) we sharply turn to come back to the Thomist positions where somebody is more important than somebody else
2
GAN is a term coined by me: first letters of „loud, aggressive teenager” (in
Polish). I used it in the book Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Kraków
2006.

234

Aleksander Nalaskowski

but where revenge appears instead of education. That was my
general impression when I listened to comments about the behaviour of a high school student from Solec. Sometimes people
were not speaking about schoolboys but about „run-wild squits”
or „cheeky minors”, which showed the essence of our problems
focused as if by a lens. This focus is almost symbolic. On the one
side there is a well-built (because well-fed) teenager who instead
of education was given rights. I would place on the same side
his mate equipped with an electronic device for discrete filming (which he was also given by his parents instead of education). On the other side there is the representative of a generation
which „gives for free”, a frustrated teacher, as many others in
this profession who do not receive any gratitude for their work.
Thus, we have arrived at a duel between Thomas Aquinas and
Jean-Jacques Rousseau. Educational officials have blurred it perfectly and found the culprit in... „Jean-Jacques Aquinas”, that is
a fictitious and completely vague character. Again, we did not
understand anything and did not solve anything.
And that is how this paper could finish, but there is still one
more theme which I cannot omit now, especially now! This is the
attitude of adults, those who make decisions. Personally, I am an
adult, too; not to say already old.
Let us go one year back in time. What was happening then?
At the time I was writing: „Then, on that Saturday, when to one
of the main churches in my town, just after 21:37 came, woken
up by the toll of the bell, a crowd of teenager «pub-goers» who
just left their Coca-Colas and drinks, in order to pray and cry;
when the make-up on their faces mixed with tears, when girls
covered too bright hairstyle with scarves, when boys’ cheeks
were as glossy as the gel on their fringes, I discovered one of my
Americas. After the famous communiqué «Habemus Papam»
there was another, similar one rattling at the door, «habemus iuvenes». The world about which we do not know if it will change
much, we don’t know what will happen to it when the candles
have burnt out, when the grass trampled down on the Krakow
Błonia has grown again; we don’t know if nightmares will come
out of this world. This world for one week showed us its real
face, a face without a masc. It was the most pedagogical week
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that one could imagine. Everybody crossed their fingers not to
spoil it. We all wanted to embalm it, to petrify it and keep it forever. And now we are going to deal with it. The pedagogy of the
world has come to its sources, at the same time showing how
much we have departed from them. And this is not a question of
denomination, religious engagement or faith. These sources may
be quite independent of these factors. It’s a matter of conscience
which is possessed by everybody” 3.
After a year it turns out that not everybody has a conscience,
that there are those who regretted that the grass on the Błonia
was trampled down, that another chance of an excellent coming
out of the starting box was lost by us upon a one-year distance.
So we have the youth, the problems and troubles that we fully
deserve. Even though we were given the chance to build an ark
in this flood, we preferred second hand cars.

3

A. Nalaskowski, Wymyślmy to!, 2005. A text published and quoted in over
30 journals of the subject, weeklies and dailies.
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MAGIS JEZUICKIEJ EDUKACJI

Pośród dziewięciu najważniejszych cech jezuickiej edukacji,
wymienionych w dokumencie Charakterystyczne cechy jezuickiego
wychowania 1, znajdujemy łacińskie słowo magis. Jest ono tłumaczeniem ważnego i drogiego dla św. Ignacego Loyoli, hiszpańskiego
słowa más, co można przełożyć jako: więcej, bardziej. Słowo magis
przyjęło się w potocznym języku polskich jezuitów, o czym świadczy wydany ostatnio Słownik języka i kultury jezuitów polskich 2.
Zanim przejdziemy do ukazania sensu magis w systemie jezuickiej edukacji, przedstawimy pokrótce jego rolę w osobistym doświadczeniu Ignacego Loyoli, skodyfikowanym przede
wszystkim w Ćwiczeniach duchowych, a następnie w Konstytucjach
Towarzystwa Jezusowego.

Źródła ignacjańskiego magis
Cała historia życia Ignacego świadczy, że chciał wyrastać
ponad przeciętność. Sam stwierdził w Opowieści Pielgrzyma, że
1

Polska wersja tego dokumentu została zamieszczona w: Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wyd. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum,
Kraków 2006, s. 7-95.
2
Por. J. Kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Kraków 2006, s. 163.
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w młodości „szczególniejsze upodobanie znajdował w ćwiczeniach rycerskich, żywiąc wielkie i próżne pragnienie zdobycia
sobie sławy” 3. Trafnie scharakteryzował ten okres życia Ignacego Mieczysław Bednarz: „W tym okresie ujawniły się znamienne
cechy osobowości Iñiga (od 1528 Ignacego). Był to: honor i ambicja z pragnieniem „więcej” (magis), męstwo i wierność, umiejętność dobrego przestawania z ludźmi i dar organizacji, czyli
roztropności w postępowaniu, bezinteresowność jako hojność
i wolność od chciwości na łupy wojenne, wrażliwość na piękno
(także piękno kobiece) oraz maniery dworskie. Nawet w życiu
zakonnym będzie żądał, żeby to, co bywało często skromne,
wręcz ubogie, było podawane do stołu pięknie, po dworsku.
Nie było w nim tchórzostwa, skąpstwa ani małostkowości” 4.
Nic więc dziwnego, że podczas obrony Pampeluny w maju 1521
roku nie miał zamiaru się poddać, choć przemawiały za tym
wszystkie okoliczności. Przypłacił to kalectwem do końca życia.
Jednocześnie nieszczęsna rana dała początek jego nawróceniu,
a następnie całej serii radykalnych decyzji, które zaowocowały
nie tylko osobistą świętością, ale i odnową Kościoła w trudnym
XVI wieku.
Całe Ćwiczenia duchowe, których zrąb powstał w Manresie,
tchną duchem maksymalizmu. Nie są bowiem zwykłym zbiorem pobożnych ćwiczeń, ale zmierzają do głębokiej, wewnętrznej transformacji człowieka, by po nawróceniu i uporządkowaniu swego życia pójść za Chrystusem, utożsamić się z Nim i Jego
misją oraz podjąć służbę w Kościele. Taki konsekwentny projekt
życia zakłada pragnienie dokonania czegoś więcej, włączenia
się w posłannictwo Jezusa Chrystusa, uczynienia ze swego życia daru dla Niego i dla innych ludzi. Ignacy oczekiwał, że odprawiający Ćwiczenia duchowe są albo staną się ludźmi wielkich
pragnień, ideałów wyrastających ponad przeciętność.

3

Opowieść Pielgrzyma czyli Autobiografia, 1; w: Św. Ignacy Loyola. Dzieła wybrane, oprac. M. Bednarz SJ, Kraków 1969.
4
M. Bednarz, Człowiek, któremu wiele zawdzięczamy – św. Ignacy Loyola, „Horyzonty Wiary” 5/1990, s. 5.
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Najbardziej charakterystyczną pod tym względem jest medytacja o Wezwaniu króla 5, który licząc na wspaniałomyślność rycerzy zaprasza ich do podjęcia z nim wyprawy. Deklaruje solidarność w warunkach codziennego życia, w trudach i czuwaniach,
ale także obiecuje udział w zwycięstwie. Ignacy proponuje rozważenie takiej sytuacji, by ją następnie zastosować całkiem konkretnie do Chrystusa, Pana i Króla, i to nie teoretycznie. Ćwiczenie ma doprowadzić do podjęcia decyzji na całe życie. Oto
fragment medytacji: „Widzimy Chrystusa, naszego Pana, Króla
odwiecznego, a przed Nim cały świat i jak On woła do niego i do
każdego człowieka z osobna mówiąc: Moją wolą jest zdobyć cały
świat i wszystkich nieprzyjaciół i w ten sposób wejść do chwały
mojego Ojca. Dlatego też, kto chciałby iść ze Mną, powinien ze
Mną pracować, żeby idąc ze Mną w cierpieniu, towarzyszył mi
także w chwale” 6. Ignacy jest przekonany, że każdy rozsądny
człowiek powinien odpowiedzieć na to zaproszenie. Co więcej,
„ci, którzy bardziej (más) chcą się przejąć tą służbą swojemu Królowi odwiecznemu i Panu wszechświata i odznaczyć się (afectar
y señalar) w niej, nie tylko siebie samych w całości powinni oddać na trud, lecz (…) złożą z siebie ofiarę mającą większą wartość i znaczenie (mayor estima y mayor momento)” 7.
Z podobnym duchem maksymalizmu spotykamy się w Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego 8. Jest to widoczne w całym
dokumencie, we wszystkich jego częściach, omawiających różne
etapy i aspekty życia i działalności jezuitów. Sięgnijmy przykładowo do pierwszej części wraz z poprzedzającym ją tzw. Pierwszym i ogólnym egzaminem, dotyczącym przyjmowania kandydatów do zakonu. „Kryteria ich doboru są bardzo wymagające.
Chodzi w nich o «prześwietlenie» całego człowieka i przyjęcie
tylko takich osób, które nadają się do kroczenia jezuicką «drogą
do Boga». Zwraca się uwagę na zdolności intelektualne kandy5

Por. Św. Ignacy Loyola, Ćwiczenia duchowe, przekł. J. Ożóg SJ, Kraków
2000, 91-99.
6
Tamże, 95.
7
Tamże, 97.
8
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację, Polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego, Kraków-Warszawa 2006.
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data, jego roztropność, rozsądek, spokój, wytrwałość, odwagę,
gorliwość, zdrowie, a nawet dar wymowy i wygląd. Źródła podają, że Ignacy prosił Boga o przedłużenie życia tylko z jednego
powodu: chciał osobiście dopilnować, by do Towarzystwa Jezusowego nie wstępował tłum ludzi, a już za jego życia bardzo się
ono rozrastało” 9. Widzimy więc, że Ignacy stawiał zdecydowanie na jakość ludzi, choć zależało mu też na ilości, dostrzegając
ogromne potrzeby na polu ewangelizacji świata.
Również w części Konstytucji poświęconej osobie generała zakonu, dochodzi do głosu magis jako preferowana przez Ignacego
postawa i wartość. „Ignacy stawia generałowi niezwykle wysokie wymagania: powinien być zjednoczony z Bogiem i dawać
przykład cnót – miłości i prawdziwej pokory; ma być wolny od
nieuporządkowanych przywiązań, łączyć prawość i surowość
z łaskawością i łagodnością, odznaczać się wielkodusznością
i męstwem, mieć dar jasnego umysłu, sądu, roztropności i rozeznania, być ostrożnym, dokładnym i wytrwałym (…). Uważa
się powszechnie, że św. Ignacy wymieniając cechy, którymi powinien odznaczać się generał jezuitów, nieświadomie nakreślił
swój autoportret” 10. Nic więc dziwnego, że człowiek, który postawił przed sobą tak wysoki ideał życia i działania, oczekiwał
w jakimś sensie, że inni będą do tego ideału zmierzać, dorastać
do niego albo przynajmniej się nim inspirować. Dlatego znawca
igncjańskiej duchowości Towarzystwa Jezusowego Erich Przywara, jezuita, mógł dobitnie stwierdzić: „Duch Towarzystwa
Jezusowego jest duchem chwały i czci Bożej bez zastrzeżeń,
przejawiającej się w nieustannej służbie, wolny ze wszech stron
i zawsze gotowy do pracy, do niczego nie przywiązany, a zawsze coraz więcej przez wszystko i we wszystkim – w trudach
i niebezpieczeństwach walki – będący narzędziem Boskiego Majestatu” 11. Nie mogło więc zabraknąć ideału magis w systemie
pedagogicznym szkół i uniwersytetów jezuickich. Ignacy i jego
towarzysze, wczoraj i dziś, chcieli i chcą dzielić się tym, czym
sami żyją, do czego chcą dorastać.
9

B. Steczek, Nasza droga do Boga, „Życie Duchowe” 46/2006, s. 87.
Tamże, s. 89.
11
Por. M. Bednarz, Człowiek, któremu wiele zawdzięczamy – św. Ignacy Loyola,
art. cyt., s. 14.
10
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Magis jako wysoka jakość jezuickiej edukacji
Dokument Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania (numery 105-115), odnosząc pojęcie magis do jezuickiej edukacji,
stawia na naczelnym miejscu „wysoką jakość formacji”. Uderza jasność i dalekosiężność zapisanego ideału: „Poszukiwanie wysokiego poziomu nauczania jest właściwością jezuickiej
szkoły, ale tylko w szerszym kontekście podkreślania wysokiego
poziomu człowieczeństwa” 12. W konsekwencji jakość dotyczy
całego środowiska szkolnego, a nie tylko procesu dydaktycznego i przyswajania sobie wiadomości. Jakość będzie oznaczać
integralny rozwój całego człowieka: jego intelektu i ducha, jego
uczuć i postawy wobec innych, zwłaszcza ubogich i potrzebujących pomocy.
W tej perspektywie należy zwrócić uwagę na aktualność pytań, postawionych przez Generała Towarzystwa Jezusowego –
Petera-Hansa Kolvenbacha w referacie wygłoszonym w Wyższej
Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie
w dniu 20 maja 2002 roku: „Szkolnictwo jezuickie powinno przygotować studentów do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła i w życiu lokalnej wspólnoty. Czy posiadamy model formacji
wychowawczej, zgodny z kontekstem krajowym i międzynarodowym, model który poważnie podchodzi do duchowego i intelektualnego rozwoju studentów, zachowując równocześnie żywą
wizję służby ludzkości? Czy zachowana jest troska o potrzeby
lokalne i bardziej uniwersalne problemy Kościoła?” 13.
Nie bez znaczenia będzie wskazywanie w procesie wychowywania na pełny zakres formacji każdego wychowanka. Do
ważnych elementów tej działalności zaliczyć trzeba gruntowną i solidną formację intelektualną, która zadba także o rozwój
wyobraźni, sfery uczuć i zdolności twórczych oraz o efektywną zdolność komunikowania się poprzez uczenie umiejętności
przemawiania, pisania i posługiwania się środkami masowego
przekazu. Należy uwzględnić wychowanie fizyczne i ustalania
12

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, 107.
P.-H. Kolvenbach, Intelektualny wymiar jezuickiego apostolatu, „Horyzonty
Wychowania” 1/2002 (2), s. 238.
13
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programu sportu, który oprócz wzmacniania ciała uwrażliwi
wychowanków do pogodnego przyjmowania sukcesów oraz
porażek. Istotnym aspektem w ciągłym procesie edukacji będzie udzielana pomoc w kształtowaniu młodych ludzi zdolnych
żyć dla innych, solidnych, zrównoważonych, posiadających
ukształtowaną filozofię życia, kierujących się spójnym systemem wartości, zdolnych do samodzielnej refleksji, odnoszących
się do innych z szacunkiem, życzliwością i miłością. Ważnym
zadaniem w tym programie jest wychowanie w wierze tak, aby
umożliwić wychowankom odkrycie Boga działającego w historii
i w stworzeniu oraz organizowanie takich warunków, by uczniowie mogli własnym życiem odpowiedzieć na miłość Boga.
W tym kontekście uwzględnia się wychowanie do więzi z Kościołem lokalnym oraz umiłowania wspólnoty i własnego kraju,
jak również przygotowanie do życia w danej kulturze oraz do
jej współtworzenia 14. Należy dodać, że jezuickie wychowanie
obejmuje formację całej osoby. W związku z tym – zaznacza P.H. Kolvenbach – „w naszych szkołach mamy zintegrować ten
pełniejszy wymiar, żeby w pełni uzdolnić uczniów do odkrywania głębszego sensu życia, co z kolei prowadzi do zrozumienia,
kim jesteśmy i po co żyjemy. To może dostarczyć nam kryteriów
dla ustalenia naszych priorytetów i dokonania poważnych wyborów w kluczowych chwilach naszego życia” 15.
Starając się ustalić kryteria wysokiej jakości edukacji, dokument Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania odsyła do
ostatniej z prezentowanych cech jezuickiego wychowania: do
rozeznania. „Św. Ignacy i jego towarzysze podejmowali decyzje
w świetle stałego procesu osobistego i wspólnotowego «rozeznania», dokonującego się zawsze w kontekście modlitwy. W modlitewnej refleksji nad wynikami swojej działalności towarzysze
dokonywali przeglądu uprzednio podjętych decyzji, wprowadzali adaptację w swoich metodach, w stałym poszukiwaniu
14
W. Żmudziński, Cel pracy wychowawczej w szkołach jezuickich, „Horyzonty Wiary” 6/1995 (4), s. 67; J. Mółka, W nurcie personalistycznego wychowania,
„Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie” 2003, s. 83-84.
15
P.-H. Kolvenbach, Ignacjańska pedagogia dzisiaj, w: Podstawy edukacji ignacjańskiej, dz. cyt. s. 151.
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większej służby Bożej («magis»)” 16. Stała refleksja i ocena rzeczywistości szkoły, jej struktur, metod pracy, programów nauczania
przy jednoczesnej konfrontacji z potrzebami konkretnych osób
i społeczeństwa powinna prowadzić do zmian, do szukania najlepszych sposobów realizacji założonych celów.
Zwracając uwagę na rolę r o z e z n a w a n i a w perspektywie
ignacjańskiego ideału magis – więcej, bardziej, należy uwzględnić jeszcze jeden aspekt. Magis stosowany w praktyce i pojmowany dosłownie, mógłby prowadzić do fundamentalizmu
i fanatyzmu. Przed tym niebezpieczeństwem chroni nas przywołana ignacjańska zasada r o z e z n a w a n i a, zakładającego
otwartą postawę wobec otaczającej nas rzeczywistości. Ignacjańskie magis w żadnym wypadku nie oznacza ślepego stosowania
w życiu pewnych zasad, lecz jest wynikiem poznawania świata, człowieka, społeczeństwa oraz wyzwań i potrzeb, jakie stają
przed nami. Ignacjańskie rozeznanie duchowe zakłada aktywne
szukanie woli Bożej w postawie ignacjańskiej „obojętności”, to
znaczy bez żadnych uprzedzeń, sztywnych założeń wypływających najczęściej z lęku przed rzeczywistością, która może zaskakiwać, domagać się nowych rozwiązań. W centrum wszystkiego
powinien być Bóg i Jego większa chwała. Wszystkie inne wartości, nasze pragnienia i wybory mają sens tylko o tyle, o ile b a rd z i e j, trafniej prowadzą do tego celu. Ostatecznym wynikiem
ignacjańskiej „obojętności” jest dojrzała, żarliwa „nieobojętność”
wobec najważniejszych spraw Boga i człowieka i zaangażowanie
się w te sprawy 17.
Poszukując kryteriów w prowadzeniu rozeznania, mającego zapewnić realizację ideału magis, dokument Charakterystyczne
cechy jezuickiego wychowania odsyła do sprawdzonych kryteriów,
zapisanych w jezuickich Konstytucjach. Są to przede wszystkim:
bardziej powszechne dobro („ponieważ dobro im bardziej powszechne, tym jest bardziej Boskie, powinno się przyznawać
pierwszeństwo tym ludziom i tym miejscom, których postęp
16

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, 143.
Por. Ćwiczenia duchowe, 23; por. także: B. Steczek, La indiferencia ignaciana
como experiencia espiritual, w: Ejercicios Espirituales y el mundo de hoy. Congreso
Internacional de Ejercicios, Loyola, 20-26 septiembre de 1991, Bilbao – Santander
1992, s. 151.
17
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duchowy sprawi, że dobro dotrze do wielu innych”); następnie
bardziej pilne potrzeby; z kolei bardziej trwałe dobro i wreszcie
praca, której się inni nie podejmują 18. Konstytucje zwracają również uwagę na dobór odpowiednich ludzi do odpowiednich zadań 19. Ta sama zasada i kryteria doboru ludzi są aktualne dla
środowisk edukacyjnych, dla zapewnienia odpowiedniej, wysokiej jakości formacji.
Magis – więcej, bardziej, nie powinno prowadzić do niezdrowej
konkurencji i porównywania się z innymi. Powinno zmierzać do
pełnego rozwoju konkretnej osoby, do rozwinięcia jej talentów
i charyzmatów, a więc darów, które otrzymujemy, żeby lepiej
służyć innym. Ratio studiorum z 1599 roku zalecało ideę współzawodnictwa, mającego prowadzić do uzyskiwania lepszych wyników nauczania. Dokument ten stwierdzał, że należy „popierać
godziwe współzawodnictwo, które bardzo pomoże w nauce” 20.
Dzisiaj jesteśmy o wiele bardziej ostrożni w stosowaniu tej metody w świetle odmiennej sytuacji, w jakiej żyjemy. Oto, jak widzi
tę sprawę współczesny dokument Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania: „Jezuickie wychowanie stoi dziś w obliczu
innej rzeczywistości: wobec świata nadmiernej rywalizacji objawiającej się w indywidualizmie, w postawach konsumpcyjnych
i w osiąganiu sukcesu za wszelką cenę. Chociaż jezuicka szkoła
docenia rolę współzawodnictwa, to jednak zachęca uczniów, by
odznaczyli się w swojej zdolności pracy z innymi, by byli wrażliwi wobec siebie, by angażowali się w służbę innym, ukazując to
we wzajemnej pomocy” 21.
Warto podkreślać ten charakterystyczny rys jezuickiej edukacji. W swoich wystąpieniach często zwracali na niego uwagę
ostatni Przełożeni Generalni Towarzystwa Jezusowego: o. Pedro
Arrupe i o. Peter-Hans Kolvenbach. Oto stanowisko o. Kolvenbacha: „Ignacy akcentuje ideał pełnego rozwoju osoby. W szczególności podkreśla pojęcie magis – większej chwały Bożej. Dlatego
18

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, 146; por. Konstytucje, Część
VII, 622-624.
19
Konstytucje, 624.
20
L. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599), Kraków 2003, s. 138.
21
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, 112.
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też prosi, by w środowiskach edukacyjnych nasze oczekiwania
wznosiły się ponad umiejętności i zdolności poznania, które normalnie możemy oczekiwać od dobrze przygotowanych i kompetentnych uczniów. Magis odnosi się nie tylko do teorii, ale i do
działania. Podczas swojej formacji jezuici są tradycyjnie zachęcani przez przeróżne próby i doświadczenia do odkrywania różnych form chrześcijańskiej służby, by rozwinąć w sobie ducha
ofiarności. Nasze szkoły powinny nawiązywać do tej ignacjańskiej wizji i proponować programy służby, zachęcające uczniów
do konkretnego doświadczania i sprawdzania swojej gotowości
w przyjęciu magis” 22.
Dojrzałym owocem edukacji jezuickiej, również w świetle
ideału magis, jest formacja liderów – „ludzi, którzy przyjmują w społeczeństwie odpowiedzialne pozycje, przez które mają
pozytywny wpływ na innych. (…) Niezależnie od tego, co to
pojęcie oznaczało w przeszłości, celem jezuickiego wychowania w dzisiejszym rozumieniu ignacjańskiej wizji świata nie jest
przygotowanie elity życia społeczno-ekonomicznego, lecz raczej
wychowanie liderów pełniących służbę. Dlatego ośrodek wychowawczy Towarzystwa będzie pomagał uczniom w rozwijaniu
zdolności umysłu i serca, przygotowujących ich, niezależnie od
tego, jakie miejsce zajmą w życiu, do pracy z innymi dla dobra
wszystkich w służbie królestwa Bożego” 23. W podobnym duchu
ujmował wagę formacji liderów poprzedni Generał Towarzystwa
Jezusowego o. Pedro Arrupe: „Chcemy formować wielkodusznych młodych ludzi obdarzonych społeczną i chrześcijańską
wrażliwością, gotowych do ofiarnej pracy dla innych. Powinniśmy szukać tych liderów wszędzie, gdziekolwiek się znajdują.
Nie możemy pozwolić, aby mało krytyczny i mało ambitny proces edukacji wpływał na alienację i eliminację ze społeczeństwa
tych jednostek, które chcą to społeczeństwo przekształcić” 24.

22
P.-H. Kolvenbach, Characteristic of Jesuit Education, w: La pedagogia della
Compagnia di Gesù. Atti del Convegno Internazionale, Messsina, 14-16 novembre
1991, a cura di F. Guerello – P. Schiavone, Messina 1992, s. 94.
23
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, 110.
24
Por. W. Żmudziński, Jezuickie szkolnictwo w świecie w ostatnim dziesięcioleciu, „Przegląd Powszechny” 3/ 1999, s. 330.
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Szanse i perspektywy jezuickiej edukacji
Po kilkudziesięciu latach przymusowej przerwy, polscy jezuici powrócili do apostolstwa edukacji. Obecne sympozjum jest
tego dobitnym potwierdzeniem, a zorganizowane w ramach
Roku Jubileuszowego, którego okazją ogłoszenia stały się rocznice zbiegające się w tym czasie: 450 rocznica śmierci Ignacego
Loyoli (zmarł w dniu 31 lipca 1556 r. w Rzymie); 500 rocznica
urodzin Franciszka Ksawerego (urodził się w dniu 7 kwietnia
1506 r. w Javier, w Nawarze); 500 rocznica urodzin Piotra Fabera
(urodził się w dniu 13 kwietnia 1506 r. w Villaret, w Sabaudii).
Nie rozprawiamy tylko o przeszłości, ale stawiamy czoło teraźniejszości. Polskie szkolnictwo jezuickie, posiadające wielkie
tradycje, zaczyna skromnie odżywać i wpisywać się w nową
rzeczywistość w naszym kraju. Ten fenomen dotyczy zarówno
poziomu szkół średnich, jak i wyższych. Powinna nam towarzyszyć pokorna, ale jasna świadomość, że skarbem ignacjańskiej
duchowości i myśli pedagogicznej możemy się podzielić z polskim społeczeństwem.
Warto w tym momencie zasygnalizować tylko wybrane aktualne obszary promowania jezuickiej edukacji. Od czasu przemian społeczno-politycznych przełomu lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX wieku jezuici, przy szerokim i serdecznym wsparciu ludzi świeckich, podejmują szereg inicjatyw edukacyjnych. W Krakowie w 1990 roku inicjują Sekcję Pedagogiki
Religijnej w Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego.
Ofertę studiów dla osób świeckich i sióstr zakonnych proponuje także w Warszawie Papieski Wydział Teologiczny „Bobolanum”. Ośrodek krakowski, który posiadał prawa kościelne
i Status Wydziału Filozoficznego od 1932 roku, z czasem został
przekształcony w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną
„Ignatianum”. Uczelnia, na mocy ustawy Sejmu, otrzymuje osobowość prawną na podstawie Umowy zawartej między Rządem
Polskim oraz Konferencją Episkopatu Polski.
Nowe możliwości stworzyły warunki organizowania burs
dla młodzieży uczącej się. Jezuici otworzyli bursę dla chłopców
w Nowym Sączu oraz w Krakowie, w budynku, który został
wybudowany z inicjatywy jezuity Mieczysława Kuznowicza
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(zm. 1945 r.) 25. Udostępnienie młodym ludziom godziwych warunków zamieszkania i uczenia się daje także możliwość formacji duchowej i religijnej, jak również zdobywania zdolności komunikowania i życia wspólnotowego oraz umiejętności dobrego
odpoczynku. Na marginesie trzeba wspomnieć o szerokiej ofercie, jaką proponują działające przy jezuickich placówkach ośrodki duszpasterskie młodzieży akademickiej oraz żywo rozwijającej się pracy wśród młodzieży szkolnej, skupionej w organizacji
o nazwie „Magis”.
Na uwagę zasługuje również proces edukacyjny dokonujący
się w szkołach średnich. Najpierw otworzono gimnazjum oraz
liceum w Gdyni. Z kolei, po okresie rozeznawania, podjęto inicjatywę utworzenia gimnazjum i liceum w Nowym Sączu.
W interesującym nas czasie powstaje również szereg placówek kształceniowych, dysponujących własną ofertą programową oraz kadrą, jak na przykład: Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania w Krakowie; Centrum Formacji i Dialogu
„Theotokos” w Gliwicach oraz w tymże mieście Fundacja Edukacji Technicznej, prowadząca podyplomowe kursy Silesianum
Professional dla młodych inżynierów; Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu; Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe w Gdyni.
Przedstawiona panorama prowadzonych dzieł edukacyjnych
wplata się w realia życia społecznego. Patrząc w przyszłość,
trzeba mieć na uwadze, w jakiej rzeczywistości wychowawczej
się znajdujemy. Jak zauważa ks. Marek Dziewiecki, „na początku XXI wieku dominujące systemy pedagogiczne opierają się
(…) na ideologicznych fikcjach, a nie na empirycznych obserwacjach. Fakt ten w dużym stopniu jest związany z kontekstem
kulturowym, zwanym postmodernizmem czy ponowoczesnością” 26. Zwraca uwagę, że ponowoczesność promuje empiryczną
wiedzę dotyczącą świata oraz ideologiczną fikcję odnoszącą się
25
Por. J. Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza
SJ (1874-1945), Kraków 2004. Autor w niniejszym opracowaniu wskazał
także na aktualność i perspektywy działalności jezuitów w zakresie pracy
wychowawczej.
26
M. Dziewiecki, Pedagogika w kontekście ponowoczesności, „Katecheta” 48
(2004) 5, s. 3.
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do człowieka. „Ta ideologiczna fikcja, zakłada, iż człowiek może
normalnie żyć, rozwijać się i funkcjonować w oderwaniu od
prawdy i miłości, rodziny i więzi, wartości i wolności, czujności
i dyscypliny. Postmodernistyczna fikcja głosi, że każdy ma swoją prawdę, że człowiek jest dobrym sędzią we własnej sprawie,
że wszystko należy tolerować, że każdy sposób postępowania
jest równie dobry, że to, co społeczeństwo zdecyduje demokratyczną większością głosów jest zawsze słuszne, że wolność to
kierowanie się doraźną przyjemnością i robienie tego, na co ktoś
ma w danym momencie ochotę oraz że «neutralność» światopoglądowa państwa polega na promowaniu ateizmu i na walce
z chrześcijaństwem” 27. W takiej wydawałoby się zagmatwanej
i niejasnej sytuacji nie jest łatwo zaproponować określony model wychowania, który odpowiadałby oczekiwaniom i chętnie
zostałby zaaprobowany zarówno przez rodziców, jak również
przez wychowawców i pedagogów różnorodnych instytucji
opiekuńczo-wychowawczych.
Raz jeszcze przywołajmy Ćwiczenia duchowe, które należy
uznać za istotne podłoże jezuickiej edukacji, gdyż wydaje się,
że ich znajomość, a zwłaszcza osobiste przeżycie, mogą posłużyć pedagogom w realizowaniu swojej misji służenia i niesienia
pomocy wychowankom w duchu miłości. Jesteśmy przekonani,
że jedynie miłość przezwycięża wszelkiego rodzaju trudności
i bezdroża na polu wychowywania, a równocześnie pozwala
osiągać sukcesy i zwycięstwa w stawaniu się coraz bardziej człowiekiem. Dlatego, jak zauważa Gabriela Seifert-Knopik, „znajduje ona (miłość) swój wyraz w słowie magis – więcej – w słowie
najbardziej charakterystycznym dla całej osobowości założyciela
Towarzystwa Jezusowego”, i dodaje za H. Rahnerem, że jest to
„miłość, która zawsze chce więcej, która zasadniczo jest nieograniczona, zawsze otwarta ku górze, zawsze gotowa do służby i do
coraz większego upodobnienia się do Chrystusa. Miarę swą odnajduje ta miłość tylko w bezmiarze zbawczej miłości Boga Ojca
objawionej w Chrystusie – Zbawicielu wszystkich ludzi: „Pragnąc i wybierając zawsze jedynie to, co bardziej służy do celu,

27

Tamże.
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dla którego jestem stworzony»” 28. Z kolei Wacław Królikowski
stwierdza, że „rzeczywistość związana z magis nie odnosi się jedynie do więcej, ale do nieustannego w i ę c e j i jeszcze l e p i e j
(…). Z owego «wciąż więcej i lepiej» rodzi się: «więcej (Go) kochać i odznaczyć się we wszelkiej służbie swego Króla wiecznego i Pana wszech rzeczy»” 29. Zatem możemy zakładać, że podejmowana działalność wychowawcza oparta i konsekwentnie
realizowana na fundamencie miłości, a więc akceptacji, życzliwości, dobra, serdeczności, zrozumienia, będzie nadzieją i perspektywą lepszej przyszłości.
Z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy wynika, że edukacja
jezuicka jest nadal aktualna. Sprawdziła się w historii i potrafi
odpowiedzieć na wyzwania współczesnej epoki. Jej fundamentem jest spójna wizja rzeczywistości: Boga, człowieka i otaczającego go świata. Za wzór stawia osobę Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego i Człowieka dla innych. Proponuje model wychowawczy,
który pozwala rozwinąć cały potencjał osoby, przygotowując ją
do podjęcia służby dla innych. Nie dostarcza gotowych recept
na udane życie, ale uczy sztuki rozeznania – szukania prawdy i podejmowania trafnych decyzji. Taki projekt wychowania
i życia przygotowuje człowieka do wykorzystania swoich osobistych talentów i zaangażowania się na rzecz dobra wspólnego.
W ten sposób przyczynia się do większej chwały Bożej. A chwała Boża – według celnego określenia św. Ireneusza z Lyonu – to
żywy człowiek (gloria Dei vivens homo) 30. Oto najgłębszy sens
ignacjańskiego magis oraz jezuickiej edukacji.

28

G. Seifert-Knopik, Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli sposobem wychowania chrześcijanina, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2004”, s. 276.
29
W. Królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli, Kraków 2005, s. 28.
30
Por. Adversus haereses, IV 20, 7: Sch 100/2, 648-649.
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MAGIS OF JESUIT EDUCATION

Among nine most important features of Jesuit education mentioned in the paper Characteristic Features of Jesuit Formation 1 one
can find a Latin word magis. A Spanish word más meaning more,
which was particularly venerated by Saint Ignatius of Loyola, is
translated as magis. It has been adopted in everyday language of
Polish Jesuits, the very fact is reflected in a recent issue of Słownik
języka i kultury jezuitów polskich 2 [Dictionary of Polish Jesuits’
Language and Culture].
Before we proceed to showing the meaning of magis in Jesuit
educational system, we are going to present briefly its role in
the individual experience of Ignatius Loyola codified in Spiritual
Exercises in the first place, and then in the Constitutions of the Society of Jesus.

1
The Polish version of this paper was published in: Podstawy edukacji ignacjańskiej, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Krakow 2006.
2
See Jakub Kołacz SJ, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, p. 163.
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The origins of Ignatian magis
The whole history of Ignatius’ life testifies to his desire to
go beyond the average. He claimed in the Pilgrim’s Tale that as
a youth he „loved particularly knight’s training, hoping fervently, and in vain, to acquire fame” 3. This period of Ignatius’
life was accurately depicted by Mieczysław Bednarz: „At that
time the characteristic features of the personality of Iñigo (since
1528 – Ignatius) came to light. These were: honour and ambition
with the desire for «more» (magis), fortitude and loyalty, an ability to get on with people and the gift of organisational abilities,
resulting in prudence of action, selflessness, generosity and freedom from the greed for war booty. He also possessed sensitivity
towards beauty (including feminine beauty) as well as courtly
manners. Even in monastic life his will would require that even
were food humble or poor, it should nevertheless be served at
the table in a beautiful, courtly manner. There was no cowardice,
avarice or meanness in him” 4. Not surprisingly, during the defence of Pampeluna in May 1521, he was not going to give up in
spite of evident circumstances. He paid for it an excessive price
with his cripplehood. But at the same time his tragic wound led
to his conversion and a subsequent series of fundamental decisions resulting not only in his personal sanctity, but in the Church
renewal in the difficult 16th century. The whole body of the Spiritual Exercises, which he outlined in Manres, is imbued with maximalism. They are not a mere selection of pious exercises, but
they aim at deep and thorough transformation of a man who,
after his conversion and putting order into his life, could follow
Christ, identify with Him and His mission and take up service in
Church. Such a consistent life project assumes yearning for some
exceptional achievements, joining Jesus Christ’s mission and offering one’s own life to Him and other people. Ignatius expected
that the ones who go through Spiritual Exercises already are, or

3

Opowieść Pielgrzyma czyli Autobiografia, n. 1; w: Św. Ignacy Loyola, Dzieła
wybrane, edited by Mieczysław Bednarz SJ, WAM, Krakow 1969.
4
M. Bednarz SJ, Człowiek, któremu wiele zawdzięczamy – św. Ignacy Loyola.
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will become the people of great passions and ideals rising above
the common run of men.
The most characteristic of this is a meditation on The Call of
the Temporal King 5 who, counting on knights’ magnanimity, invites them join him in an expedition. Not only does he declare
solidarity in everyday life conditions, in labours and vigils, but
he also promises their participation in victory. Ignatius suggests
considering such a situation in order to apply it later specifically
to Christ, The Lord and the King, not in theory, but in practice.
The exercise is to make one take a life decision. Here is an extract from the meditation: „to look how this king speaks to all
his people, saying: It is my Will to conquer all the land of unbelievers. Therefore, whoever would like to come with me (…) is
to labor like me (…) so afterwards he may have part with me in
the victory, as he has had it in the labors” 6. Ignatius is convinced
that every sensible man should answer this invitation. Moreover,
„those who will want to be more (más) devoted and signalize
themselves (afectar y señalar) in all service of their King Eternal
and universal Lord, not only will offer their persons to the labor,
but even (…) will make offerings of greater value and greater
importance (mayor estima y mayor momento)” 7.
We encounter a similar spirit of maximalism in the Constitutions of the Society of Jesus 8. It is well seen throughout the whole
document, and in all its parts that analyse various stages and
aspects of Jesuits’ activity and life. Let us refer to the first part
and to the one preceding it, the so-called First and General Exam
concerning admitting the candidates to the Order. „The criteria
of selection are very demanding. They aim at whole man’s «radiography» to allow only those who are able to follow the Jesuit
«path to God». Candidate’s intellectual abilities, his prudence,
5
See: The Spiritual Exercises of Saint Ignatius Loyola translated by Father Eldar
Mullan SJ, P.J. Kenedy and Sons, New York, p. 35-36.
6
ibid., p. 35.
7
ibid., p. 36.
8
Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisami Kongregacji Generalnej XXXIV oraz Normy Uzupełniające zatwierdzone przez tę samą Kongregację,
Polskie Prowincje Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, Kraków-Warszawa 2006.
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sensibility, calmness, perseverance, courage, zeal, health and
even eloquence or appearance are taken into account. According
to some sources, Ignatius asked God to prolong his life for one
reason only: to control personally the influx of candidates to the
Society of Jesus which, already during his lifetime, was expanding greatly” 9. Thus, we see that Ignatius emphasised greatly people’s quality, although he was very particular about quantity as
well, seeing enormous needs on the field of evangelisation of the
world.
In the part of the Constitutions devoted to the person of the
general of the Order, magis appears as an attitude and virtue
much preferred by Ignatius. „Ignatius requires a lot on the part
of the general: he should be unified with God and give examples
of virtues such as charity and true humility; he is to be free of
disordered attachments and combine righteousness and severity
with graciousness and mildness, to be magnanimous and brave,
possess the gift of bright mind, right judgement, prudence and
discernment, he is to be cautious, accurate and perseverant (…).
It is commonly thought that Saint Ignatius, listing the desired
qualities of a Jesuit general, unconsciously designed his self-portrait” 10. It is not surprising that the man who chose such an elevated ideal of life and activity wanted others to aim at it or, at
least, get inspired by it. This is why Erich Przywara, a Jesuit and
expert on Ignatian spirituality of the Society of Jesus, was able
to state firmly: „The spirit of the Society of Jesus is the spirit of
unconditioned glory and worship of God, which is manifested in
constant service; it is absolutely free and always ready to work,
not attached to anything, and thus more and more, and in everything, being the tool of the Divine Majesty” 11.
It is well understood that the idea of magis had to appear in
the educational system of Jesuit schools and universities. Ignatius and his companions, yesterday and today, wanted and want
to share what has always been the core of their lives and what
they have aspired to.
9

B. Steczek SJ, Nasza droga do Boga, „Życie Duchowe” 46/2006, p. 87.
Ibid., p. 89.
11
See: M. Bednarz, Człowiek, któremu wiele zawdzięczamy – św. Ignacy Loyola,
op. cit., p. 14.
10
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Magis as High Quality of Jesuit Education
A document entitled Characteristic Features of Jesuit Education
(numbers 105-115), referring the notion magis to Jesuit education,
puts in the first place „a high quality of formation”. The ideal
written down is strikingly clear and far-reaching: „Making an
effort to reach a high level of education is an inherent quality
of Jesuit school, but only in the broader context of emphasising
high humanity level” 12. As a result, „quality” concerns the whole
school environment, not only the didactic process and knowledge acquisition. The word „quality” stands for an integral development of the whole man: his intellect and spirit, his feelings
and attitude towards others, particularly to the poor and those in
need.
From this perspective we should pay attention to the validity
of the questions asked by the general of the Society of Jesus, Peter-Hans Kolvenbach in his paper presented at the University
School of Philosophy and Education Ignatianum in Krakow on
the 20th May 2002: „A Jesuit system of education should prepare
students for active participation in the life of the Church and in
their local communities. Do we have an educational model which
is within a national and international context, a model which seriously approaches the issues of the spiritual and intellectual development of the students, while also preserving a vivid vision
for service to humanity? Do we take care of local needs and the
more universal needs of the Church?” 13
It would not be pointless to show the full scope of the formation of each individual pupil in the educational process. Some
very important elements of these aims would be a thorough and
solid intellectual foundation, which would also include the development of the imagination, the sphere of emotions and creative abilities as well as promoting effective ways of communicating, through teaching the ability to speak in public, to write and
make use of mass media. Physical education and the creation of
12

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, n. 107.
P.-H. Kolvenbach SJ, Intelektualny wymiar jezuickiego apostolatu, „Horyzonty Wychowania” 1/2002 (2), p. 238.
13
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a sport curriculum should also be included, for, as apart from
strengthening the body it would sensitise the students to cheerfully accept both successes and failures. An essential aspect of
a continual process of education would be in the helping and
shaping of young people to be capable of living for others, to
be reliable, well-balanced with a clearly defined philosophy of
life. Moreover, the following of a coherent system of values, a capability of independent reflection and the addressing of others
with respect, kindness and love being essential. Another important task in this programme is an education in faith, so as to enable students to discover God’s presence in history and creation
and also organisation of the conditions which would make it
possible for learners to respond with their own life to God’s love.
In this context we should include education towards unity with
a local Church and love for one’s own community and country as
well as the preparation to live in a given culture and contribute
to its development 14. It should be added that Jesuit education
embraces the forming of the whole person. In connection with
this – as P.-H. Kolvenbach has pointed out – „in our schools we
are to integrate this fuller dimension in order to enable our students to discover a deeper sense of life which in turn would lead
to the understanding of who we are and what we live for. This in
turn may yield the criteria for the establishment of priorities and
making serious choices in the key moments of our life” 15.
Trying to define the criteria of high quality education, the document Characteristic Features of Jesuit Education refers us to the last
of the presented qualities of Jesuit education, i.e. to discernment.
„Saint Ignatius and his companions were making decisions in the
light of the constant process of personal and communal «discernment» that was always carried out in the context of prayer. In the
prayer cogitation over the results of their actions, the companions always surveyed the decisions made beforehand, introduced
14
W. Żmudziński SJ, Cel pracy wychowawczej w szkołach jezuickich, Horyzonty Wiary 6 (1995) 4, p.67; J. Mółka SJ W nurcie personalistycznego wychowania,
Rocznik Wydziału Pedagagicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagagicznej Ignatianum W Krakowie 2003, p.83-84
15
P.-H. Kolvenbach SJ, Ignacjańska pedagogia dzisiaj, in: Podstawy edukacji ignacjańskiej, quot. p. 151
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adaptation in their methods, searching for greater service to God
(«magis»)” 16. Constant reflection and school reality evaluation,
its structures, working methods and curricula, accompanied by
simultaneous confrontation with the needs of individuals and
a society should lead to changes that would guarantee the best
possible ways of the realisation of assumed goals.
Focussing on the role of discernment in the concept of the Ignatian ideal of magis – more, to a greater extent, we should take into
consideration another aspect: magis applied in practice and understood literally could lead to fundamentalism and fanaticism.
We are protected against this threat by the above-mentioned
Ignatian principle of discernment assuming an open attitude towards the surrounding reality. Ignatian magis by no means denotes blind application of principles in our life, but is a result
of getting to know the world, man, society, as well as the challenges and needs that we are facing. Ignatian spiritual discernment assumes an active search for God’s will in the attitude of
Ignatian „indifference”, that is without any superstitions or rigid
assumptions, most often resulting from the fear of reality which
may surprise us and require new solutions. God and His greater
glory should be in the centre of all things. All other values, our
desires and choices make sense only as far as they m o r e, and
more accurately lead to this aim. The ultimate result of Ignatian
„indifference” is a mature, fervent „non-indifference” towards
the most important matters concerning God and man, and full
engagement in these matters 17.
Looking for the criteria to carry out discernment that is to assure the realization of the magis ideal, the document Characteristic Features of Jesuit Education refers us to some verified criteria,
collected in the Jesuit Constitutions. These are in the first place:
commoner good („the commoner the good, the more Divine it is;
therefore, people and places whose spiritual growth makes them
able to spread good over many others should be given priority”);
16

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, n. 143.
See: Ćwiczenia duchowe, 23; see also: B. Steczek, La indifferencia ignaciana
como experiencia espiritual, in: Ejercicios Espirituales y el mundo de hoy. Congresso
Internacional de Ejercicios, Loyola, 20-26 septiembre de 1991, Mensajero-Sal Terrae,
Bilbao – Santander 1992, p. 151.
17
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then, more urgent needs; next, more durable good, and finally,
jobs that are rejected by others 18. Constitutions draw one’s attention to the selection of right people for right tasks 19. The same
principle and criteria of people selection are valid for teaching
circles to guarantee adequate and high quality formation.
Magis – understood as m o r e, should not lead to insane competition and paralleling with others. On the contrary, it is meant
to aim at an individual’s full development and the development
of their talents and charisma, i.e. the gifts that we are given to
serve others in a better way. Ratio studiorum of 1599 recommended the idea of competition that was to bring about better academic results. The document states that one should support a „fair
competition which would help in learning” 20.
Today, we are much more cautious in applying this method
in the light of different existential conditions we live in. The contemporary document entitled Characteristic Features of Jesuit Education sees this issue in the following way: „Jesuit education faces
another reality these days: it is a world of excessive rivalry that
manifests itself in individualism, consumerist attitudes and trying to succeed at all costs. Although Jesuit school appreciates the
role of competition, it encourages students to distinguish themselves in their ability to work with others, to be sensitive towards
each other, to engage themselves in service to others, showing it
through metual help” 21.
This characteristic feature of Jesuit education is worth emphasising. Recent General Superiors of the Society of Jesus – father Pedro Arrupe and father Peter-Hans Kolvenbach – have
paid attention to it. For example, father Kolvenbach claims that:
„Ignatius stresses an ideal of the whole person development.
He particularly underlines the notion of magis – greater God’s
glory. Therefore, he asks educational circles to raise their expec18

Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, n. 146; por. Konstytucje, Part
VII, nn. 622-624.
19
Konstytucje, n. 624.
20
L. Piechnik SJ, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio studiorum (1548-1599),
Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagagiczna Ignatianum,
Krakow 2003, p. 138.
21
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, n. 112.
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tations above the level of skills and cognitive abilities, which are
normally expected from the well prepared and competent students. Magis does not refer exclusively to theory, but to practice
as well. During their formation, Jesuits are traditionally encouraged through different trials and experiences to discover various
forms of Christian ministry in order to develop the spirit of generosity in themselves. Our schools should refer to this Ignatian
vision and propose programmes of service encouraging students
to experience and verify their readiness to adopt magis” 22.
The formation of the leaders in the light of the ideal of magis is
the ripe fruit of Jesuit education. They are expected to be „people
who hold responsible posts in a society and thus can positively
influence other individuals. (…) Independently of the past meaning of the notion, the aim of Jesuit education in today’s Ignatian
world vision is not the formation of socio-economic elite, but
rather educating true leaders in service. That is why the Society’s
educational centre will help students to develop the capacities of
their minds and hearts to prepare them, independently of their
future position in life, to work with others for everybody’s wellbeing in the service of God’s Kingdom” 23. Father Pedro Arrupe,
the previous General of the Society of Jesus, would define the
importance of leader formation in a similar light: „we want to
form generous young people endowed with social and Christian
sensibility, ready for arduous work for others. We should search
for leaders wherever they are. We cannot let uncritical and unambitious educational process lead to the alienation and elimination from the society of the individuals willing to transform
this society” 24.

22
P.-H. Kolvenbach SJ, Characteristic of Jesuit Education, in: „La pedagogia
della Compagnia di Gesù. Atti del Convegno Internazionale, Messsina, 14-16
novembre 1991, a cura di F. Guerello – P. Schiavone, E.S.U.R. – Ignatianum,
Messina 1992, p. 94.
23
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, n. 110.
24
See: W. Żmudziński SJ, Jezuickie szkolnictwo w świecie w ostatnim dziesięcioleciu, „Przegląd Powszechny” 3 (1999), p. 330.
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Chances and perspectives in Jesuit education
After several dozens of years of a compulsory break, Polish
Jesuits have come back to the apostolate of education. The evident confirmation of this fact is the present symposium, organised in the jubilee year of three coinciding anniversaries: 450th anniversary of the death of St Ignatius Loyola (died on 31 July 1556
in Rome), 500th anniversary of the birth of Francis Xavier (born
on 7 April 1506 in Xavier in Navarre) and 500th anniversary of the
birth of Peter Faber (born 13April 1506 in Villaret, Savoy).
We are not only debating on the past, but we face the present
as well. Polish Jesuit school system, famous for its great traditions, has started reviving modestly to find its proper place in
our country’s new reality. This phenomenon concerns both secondary and university level of education. We should manifest
humble but clear awareness of the fact that we are able to share
the treasure of Ignatian spirituality and pedagogical ideas with
Polish society.
We should stress here only the chosen current areas for the
promotion of Jesuit education. Since the time of the socio-political transformation at the turn of the 1980s and 1990s, Jesuits have
undertaken a series of educational initiatives, with the wide and
kind support of lay people. In 1990 in Krakow they initiated
a Section of Religious Pedagogy at the faculty of Philosophy of
the Society of Jesus. In Warsaw the Papal Theological Faculty
Bobolanum has an offer of studies for lay people as well as nuns.
The Krakow centre, which had originally been granted the rights
of a Church institution and had had the Status of the Faculty
of Philosophy since 1932, was transformed into the University
School of Philosophy and Education Ignatianum. The School, according to a law passed by the Sejm, was granted legal status on
the basis of the Agreement concluded between the Polish Government and the Conference of Polish Episcopate.
The new circumstances have opened up the possibility to organise accommodation for young learners. Jesuits have opened
boarding houses for boys in Nowy Sącz, and in Krakow in the
house built at the initiative of the Jesuit Mieczysław Kuznowicz
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(died 1945) 25. The fact of creating a decent living and studying
condition gives for young people the possibility for spiritual and
religious formation and enables learners to obtain communication skills and experience community life as well as the benefits
of rest and recuperation. We should also mention the opportunities offered by pastoral centres for academic youth at various
Jesuit centres and the work which takes place among the schoolchildren associated in the „Magis” organisation.
Special attention should be paid to the educational process taking place in secondary schools. Firstly, a gymnasium and lyceum
have been opened in Gdynia and after a period of consideration
an initiative has been undertaken to establish a gymnasium and
lyceum in Nowy Sącz.
In this period of our interest, various educational centres have
appeared with their own offer of courses and staffing e.g. The
Association of Christian Educational Works in Krakow; Centre
for Education and Dialogue Theotokos in Gliwice and also in
Gliwice – The Foundation for Technical Education which runs
Silesianum Professional courses for young engineers; Angelus
Silesius House in Wrocław; Pedro Arrupe Formation Centre for
Educational Leaders in Gdynia.
This panorama of educational works is shown against a background of social life. Looking into the future, we should remember what kind of educational reality we are in. According
to Rev. Marek Dziewiecki, „at the beginning of the 21st century
the dominant educational systems are based on (...) ideological
fictions and not on empirical observations. This fact to a large
extent is connected with the cultural context called post-modernism or post-modernity” 26. He turns our attention to the fact
that post-modernity promotes empirical knowledge concerning
the world, but ideological fiction concerning a man. „This ideological fiction assumes that a man can live, develop and function
25
See: J. Mółka SJ, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza
SJ (1874-1945), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, WAM,
Krakow 2004. The author also shows the current situation and perspectives of
the Jesuits’ activity in education.
26
M. Dziewiecki, Pedagogila w kontekście ponowoczesności, „Katecheta” 48
(2004) 5, p. 3.
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normally in separation from the truth and love, family and bonds
between people, values and freedom, vigilance and discipline.
The post-modernist fiction proclaims that everybody has his own
truth, that a man is a good judge of his own case, that everything
should be tolerated, that each way of conduct is equally good,
that what the society decides by a majority vote is always right,
that freedom is being led by temporary pleasure and doing what
one feels like doing at any given moment and that a world view
«neutrality» of a state consists in promoting atheism and fighting with Christianity” 27. In such a complicated and unclear situation it seems to be difficult to propose a clearly defined model of
education which would meet expectations and which would be
willingly accepted by both parents, educators and pedagogists
from various educational and caring institutions.
Let us once again recall Spiritual Exercises, which should be
considered as a relevant basis of Jesuit education as it seems that
knowledge of the Exercises and especially experiencing them
personally may be helpful for pedagogists in realising their mission of serving and helping their pupils in the spirit of love. We
are convinced that it is only love which can overcome all kinds
of difficulties in the field of education, at the same time giving
us achievements, successes and victories in becoming more and
more a human. This is why, as it was pointed out by Gabriela
Seifert-Knopik, „it (love) finds its expression in the word of
magis – more – the most characteristic word for the whole personality of the founder of the Society of Jesus”, and she adds
after H. Rahner that it is a love which always wants more, which
is basically unlimited, always open upwards, always ready to
serve and to become more and more Christ. This love finds its
measure only in the boundless redeeming love of God the Father
revealed in Christ – the Saviour of all mankind: „Desiring and
always choosing only what better serves the purpose I am created for” 28. Similarly, Wacław Królikowski says that ‘the reality
connected with magis does not refer only to more, but to the per27

Ibid.
G. Seifert-Knopik, Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli sposobem wychowania chrześcijanina, „Rocznik Wydziału Pedagagicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie 2004”, p. 276.
28
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petual m o r e and still b e t t e r (...). Out of this „more and more,
better and better”, arises „love (Him) more and become distinguished in all possible service of one’s eternal King and the Lord
of all things” 29. Thus we can assume that educational activity undertaken and consistently realised on the basis of the foundation
of love, that is on acceptance, friendliness, good, heartedness
and understanding will be a hope and perspective for a better
future.
From all what has been said it follows that Jesuit education is
still real and valid. It has worked well in history and can answer
the challenges of the modern epoch. Its foundation is a coherent
vision of reality: of God, man and the surrounding world. It places the person of Jesus Christ, the Son of God and a Man for others
as a model. It proposes an educational model which enables to
develop the whole potential of a person, preparing to undertake
the service for others. It does not supply ready-made answers for
a successful life, but it teaches the art of discernment – searching
for the truth and making the right decisions. Such a project of
education and life prepares a man to make use of his personal
talents and to engage for the common good. In this way it contributes to the greater glory of God. And the glory of God – according to an apt term used by St Irenaeus from Lyon – is a living
man (gloria Dei viviens homo) 30. And this is the deepest meaning of
the Ignatian magis and of Jesuit education.

29

W. Królikowski SJ, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WAM, Krakow 2005, p. 28.
30
See: Adversus haereses, IV 20, 7: Sch 100/2, 648-649.
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SUKCES PO IGNACJAŃSKU.
CZTERY FILARY JEZUICKIEGO SUKCESU
WEDŁUG CHRISA LOWNEYA

Ojciec Pedro Arrupe wielokrotnie przypominał, że jezuici
nie są zadowoleni z edukacji, której rezultatem jest indywidualizm i błyskotliwa, osobista kariera absolwenta. Jeśli szkoła
nie ukształtuje w młodym człowieku głębokiego przekonania
o wartości posługi chrześcijańskiej, o wartości bezinteresownego
angażowania się w przemianę niesprawiedliwych struktur, nauczyciel w jezuickiej szkole nie może mówić o wychowawczym
sukcesie 1.
Nie jest też sukcesem ilość szkół posiadanych lub zarządzanych przez jezuitów ani też ilość kandydatów na jedno miejsce.
Popularność to nie synonim sukcesu. Pewnym jednak znakiem
mówiącym, że szkoła odniosła sukces, może być sytuacja, z jaką
niejednokrotnie spotkałem się, odbywając dyrektorską praktykę
w Saint Ignatius College Prep w Chicago. Absolwenci pozostają
w kontakcie ze szkołą i chcą, aby szkoła była dumna z ich zaangażowania w przemiany społeczne. Wspierają pracę swoich
byłych nauczycieli i wysyłają swoje dzieci do szkoły, którą sami
ukończyli.
Kolejnym znakiem, jaki wskazuje na efektywność pracy
edukacyjnej szkoły, są opowiadane przez lata historie o nauczy1

Por. P. Arrupe, A Planet to Heal, Rzym 1977, s. 241.
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cielach, którzy pozostali w sercach absolwentów, będący nie
tylko mile przez nich wspominani, ale nadal są znaczącymi
osobami w ich życiu. Szanowani jako mistrzowie i świadkowie
sensownego życia, swoimi gestami miłości uczyli otwartości na
człowieka i zapalali do heroicznych czynów.
Aby cieszyć się sukcesem, kluczowe jest uświadomienie sobie,
że uczestnicząc w misji Towarzystwa Jezusowego, jesteśmy nie
właścicielami szkół czy naszych talentów, lecz ich administratorami. Takie podejście do misji nauczania sprawia, że odpowiedzialność jezuitów i ich świeckich współpracowników staje się
ogromna. Zarządzanie czymś, co do nas nie należy, czy będą to
talenty, umiejętności czy też dobra materialne, uświadamia nam,
że naszym zadaniem nie jest kontrolowanie, lecz troska o dobre
wykorzystanie tego, co zostało nam powierzone 2.
Ogólnie mówiąc, ignacjański sukces wynika z troski o drugiego człowieka, a celem tej troski jest wychowanie chrześcijanina troszczącego się o innych, kompetentnego, odważnego
i twórczego.
Aby odnieść sukces w zarządzaniu powierzonymi dobrami,
powinniśmy przede wszystkim poznać dobrze siebie, swoje
mocne i słabe strony. Być gotowym do służby, zdolnym do miłości i heroicznych czynów. Tak tłumaczy sukces jezuickiego apostolatu autor książki Heroic Leadership 3 i formułuje „four-pillared
approach to leadership” 4 (podejście do zarządzania oparte na
czterech filarach), „four pillars of success 5” (cztery filary sukcesu). Te filary to: poznanie siebie, gotowość do służby, miłość
i heroizm 6.
Narzędziem pomocnym do poznania siebie, jako osoby przemienionej miłością Jezusa Chrystusa, są dla jezuitów Ćwiczenia
duchowe 7. Pomagają one nie tylko w pokochaniu siebie, ale także
2

Por. W.J. Byron, Jesuit Saturdays. Sharing the Ignatian Spirit with Lay Colleagues and Friends, Chicago 2000, s. 81.
3
Por. Ch. Lowney, Heroic Leadership, Chicago 2003, s. 279-284.
4
Tamże, s. 285.
5
Tamże, s. 9.
6
Por. tamże, s. 9-11.
7
Mała książeczka ćwiczeń napisana przez Ignacego Loyolę na bazie jego
doświadczenia modlitwy w grocie w Manresie.
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w takiej postawie miłości wobec innych, która pobudza do heroicznych czynów i szukania nowych, niekonwencjonalnych form
działalności apostolskiej.

Poznanie siebie
Jezuici podczas formacji zakonnej uczą się, że każde przywództwo rozpoczyna się od umiejętności zarządzania sobą. Jednocześnie dowiadują się, że dobre zarządzanie ludźmi nie polega
na wpływaniu na ludzi, aby robili to, co powinno być zrobione,
ale na wyposażeniu ich w takie umiejętności, które pozwolą im
samym rozeznać, jakie należy podjąć działania. „Tylko osoba, która wie czego chce, może energicznie dążyć do celu i inspirować
do tego samego innych” 8. Aby podejmowane inicjatywy nie były
sprzeczne z misją zakonu i realizowanymi planami apostolskimi, jezuicki lider musi być człowiekiem modlitwy, zasłuchanym
w znaki czasu oraz zawsze gotowym, by w wolności zrezygnować z realizowanego zadania i podjąć się innego, jeśli tak zdecydują przełożeni. Taka postawa jest wynikiem troski o większe
dobro, wynikiem przekonania, że wizja jednostki jest bardziej
narażona na chybienie celu, niż wizja wspólnoty. Lowney podkreśla, że nowością jezuickiego podejścia do przywództwa jest
położenie akcentu na to, kim przywódca jest, a nie na to, czym
się zajmuje 9. Jego sukces nie jest związany z takim czy innym
działaniem, lecz z jakością odpowiedzi, jaką swoim życiem daje
na takie pytania, jak: „Co jest przedmiotem mojej troski? Czego
pragnę? Jakie jest moje miejsce w świecie?” 10. Myślę, że mogę
zaryzykować stwierdzenie, że nie jest istotne, na jakie wyzwania
odpowiada jezuita, lecz jak na nie odpowiada.

8
„Only the person who knows what he or she wants can pursue it energetically and inspire others to do so” (Ch. Lowney, Heroic Leadership, dz. cyt.,
s. 27-28).
9
Por. Ch. Lowney, Heroic Leadership, dz. cyt., s. 19.
10
„What do I care about? What do I want? How do I fit into the world?”
(Ch. Lowney, Heroic Leadership, dz. cyt., s. 19).
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Stawanie się liderem to dla jezuitów nigdy nie kończąca się
przygoda, ciągłe uczenie się i dojrzewanie do nowych decyzji
podejmowanych w nowych sytuacjach. Kontemplacja w działaniu i regularny rachunek sumienia to narzędzia par excellance
w tym rozwoju.

Gotowość do służby, otwartość serca
i elastyczność
Umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków, szybkie przeorientowywanie się z jednej formy działalności na inną to szczególne cechy jezuickiej misji. Ignacy Loyola
uważał, że idealny jezuita żyje z jedną stopą uniesioną, gotową
do podjęcia nowych wyzwań. Każde przywiązanie do form kulturowych, panujących zwyczajów, wszelkie uprzedzenia oddalają jezuitę od sukcesu. Postawa wyrażająca się w słowach „zawsze tak robiliśmy” paraliżuje i zamyka na nowe, rodzące się
możliwości apostolskie. Osoby uczestniczące w misji Towarzystwa Jezusowego nieraz wychodziły poza schematy i usiłowały
wprowadzać innowacje, które dopiero po długim czasie zyskiwały aprobatę Kościoła. Ta otwartość na zmiany i elastyczność
w dostosowywaniu działań do różnych kontekstów kulturowych przyniosła Zakonowi miano awangardy Kościoła. Świeccy współpracownicy jezuitów cenią sobie entuzjazm i pomysłowość, z jakimi synowie Ignacego Loyoli angażują się w pracę
apostolską, a jednocześnie podziwiają dystans, jaki charakteryzuje osoby wolne, gotowe w każdej chwili zmienić rodzaj pracy
i miejsce zamieszkania.

Miłość większa od lęku
W towarzystwie ludzi wobec siebie lojalnych, obdarzających
się uczuciem i wzajemnym wsparciem łatwiej jest przezwyciężyć trudności i osiągnąć sukces. O takim Towarzystwie marzył
Ignacy Loyola. Kierowani miłością jezuici pracowali z podobną
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pasją i odwagą, ucząc młodzież i spiesząc z pomocą ofiarom niesprawiedliwości. Jeśli członkowie organizacji szanują się nawzajem, cenią jedni drugich i ufają sobie, jeśli są gotowi poświęcić
dla wspólnego sukcesu swoje osobiste interesy, efekty ich działań są widoczne i trwałe. „Loyola nie wahał się nazywać tych
powiązanych ze sobą, zwycięskich postaw – miłością” 11. Miłość
wobec współpracowników jest warunkiem sukcesu każdej jezuickiej szkoły. Kochający dyrektor będzie odwiedzał pracujących w klasie nauczycieli nie po to, aby ich sprawdzać, kontrolować, lecz z ciekawości. Jakie nowe metody wprowadzają? Co
sprawia, że czują się w szkole dobrze? Z jakich postaw szkoła
może być dumna? Będzie szukał tego, co pracujący z nim ludzie
robią najlepiej. Takie polowanie na sukcesy, innowacje, heroiczne
postawy, dostarcza liderowi okazji do nagradzania, do opisania
efektywnych działań w szkolnym magazynie lub opowiedzenia
motywującej historii na spotkaniu rady pedagogicznej. To szukanie i wydobywanie na światło dzienne tego, co ludzie robią
najlepiej, umacnia wspólnotę i motywuje do wspólnej pracy dla
większego dobra (ad majorem). Kto szuka błędów, problemów,
kłopotów, ten je znajduje. Ponadto wyrabia sobie wykoślawiony obraz świata, w którym ludzie nie chcą się w nic angażować,
myślą tylko o swoich interesach, ukrywają własne błędy i nikomu nie ufają.

Heroizm
Liderzy raczej kształtują przyszłość, a nie dają się kształtować
przez to, co przyszłość z sobą przyniesie. Nauczyciele w jezuickich szkołach pragną przygotować uczniów do świata, który dopiero będzie istniał za dziesięć, dwadzieścia lat, dając im
edukację najlepszą z możliwych. To oczywiście ideał. Gwarancja
sukcesu. Wiele podejmowanych prób jednak nie powiodło się:
przerwana misja w Chinach czy upadek państwa Guaranów, ale

11

„Loyola was unafraid to call this bundle of winning attitudes «love»”
(Ch. Lowney, Heroic Leadership, dz. cyt., s. 33).
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na tym też polega heroizm, aby nie bać się ryzyka i porażki, aby
pójść na całego.
Nigdy nie zapomnę ojca Lulli, który przesiedział w albańskim więzieniu 48 lat. Był torturowany i poniżany. Gdy w 1991
roku wyszedł na wolność, spotkał jednego ze swoich oprawców.
Zaprosił go na kawę i przebaczył mu.
Gdy Czerwone Brygady zabiły w latach osiemdziesiątych
szefa włoskiej magistratury, jego brat – jezuita Vittorio Bachalet
udał się do więzienia, aby złożyć wizytę aresztowanym zabójcom. Nie tylko im przebaczył, ale stał się ich długoletnim spowiednikiem i kierownikiem duchowym.
Wymieniłem tu tylko dwóch bohaterów, których sukces nie
przestaje rozgrzewać serc młodych jezuitów. Spotkałem jednak
wiele innych przykładów heroicznych postaw wśród absolwentów jezuickich szkół oraz wśród ludzi uformowanych w szkole
Ćwiczeń duchowych ojca Ignacego. Cechą szczególną tego heroizmu jest przekonanie, że misja nie kończy się wraz z doprowadzeniem zadania do końca. Świadectwo życia ojca Lulli i ojca
Bachalet dodaje dzisiaj sił tym, którzy kontynuują ich dzieło.
Pobudza do heroizmu pracujących w Albanii i posługujących
we włoskich więzieniach. Cechą heroizmu jest pójście na całego
z wiarą, że wiele można zmienić i że te zmiany będą trwałe.
Heroizm wychowawcy, pójście na całego w edukacji to poświęcenie się tym, którzy mają najmniej szans na rozwinięcie
swoich talentów. Pójście na całego to często pójście pod prąd,
niepopularne decyzje i konflikt ze status quo. Wezwanie do heroizmu w edukacji wykracza poza instytucję szkoły. Przynagla
jezuitów do lobbyingu, do pracy z rodzinami, do mówienia
w imieniu tych, którym niesprawiedliwe struktury nie pozwalają dojść do głosu.

Ignacjańska droga do sukcesu
Aby być ludźmi sukcesu, jezuici i ich świeccy współpracownicy, szczególnie pełniący rolę liderów, muszą uczyć się przez całe
życie miłości i heroizmu. Praktyczny tego wymiar widzę przede
wszystkim w postawie słuchania, informowania i doceniania,
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w stawianiu sobie i innym wysokich wymagań, a jednocześnie
w świadczeniu własnym życiem, że nasze słowa mają wartość.
Taki sukces możliwy jest tylko we wspólnocie.
Ignacy Loyola pokazał nam, że droga do sukcesu lidera wspólnoty wiedzie przez efektywną komunikację i dialog 12, zarówno
z Bogiem, z sobą samym, ze współtowarzyszami i ze światem.
Celem jest tutaj nie budowanie wieży Babel, którą wszyscy by
podziwiali, lecz budowanie więzi, tworzenie duchowej budowli, złożonej z żywych ludzi grzesznych; ale gotowych na
poświęcenie.

12
Por. D.L. Fleming, Three Holy Jesuits, „Review of Ignatian Spirituality”
2 (2006) 31.
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SUCCESS IN AN IGNATIAN WAY.
FOUR PILLARS OF JESUIT SUCCESS
ACCORDING TO CHRIS LOWNEY

Father Pedro Arrupe repeatedly reminded us that Jesuits are
not satisfied with education which results in individualism and
a graduate’s brilliant, personal career. If school does not shape in
a young person a deep conviction about the value of Christian
ministry, about the value of selfless involvement in transformation of unfair structures, the teacher in a Jesuit school cannot talk
about educational success 1.
Moreover, the number of schools owned or run by Jesuits does
not mean success. Nor does the number of candidates per place.
Popularity is not a synonym of success. However, a sign which
tells that the school achieved success might be the situation I experienced many times doing my principal training in Saint Ignatius College Prep in Chicago. The graduates keep in touch with the
school and want their school to be proud of their involvement
in social changes. They support their former teachers’ work and
send their children to the school they graduated from.
Another sign which indicates the effectiveness of school’s
educational efforts are stories told for years about teachers who
remained in graduates’ hearts, who are not only remembered
1

Cf. P. Arrupe SJ, A Planet to Heal, International Center for Jesuit Education,
Rome 1977, p. 241.
Pedagogika...18
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fondly but still remain significant persons in their lives. Respected as masters and witnesses to a sensible life, with their gestures
of love, they taught to be open to people and mobilized into heroic deeds.
In order to enjoy success, it is crucial to become aware that
participating in the mission of The Society of Jesus, we are not
the owners of schools or our talents, but their administrators.
Such an approach towards the mission of education makes the
responsibility of Jesuits and their lay collaborators enormous.
Administering something which does not belong to us, whether
talents, abilities, or material goods, makes us aware that our task
is not control, but concern for making good use of the things we
have been entrusted with 2.
Generally speaking, Ignatian success arises from concern for
another man, and the aim of this concern is educating a Christian
caring for others, competent, brave and creative.
In order to achieve success in administering goods we have
been entrusted with, we should first of all get to know ourselves
better, our strengths and weaknesses. We should be ready for
service, capable of love and heroic deeds. This is how the author of the book Heroic Leadership 3 explains the success of Jesuit
apostolate and formulates the „four-pillared approach to leadership” 4, the „four pillars of success” 5. The pillars are as follows:
self-awareness, ingenuity, love and heroism 6.
A tool helpful in gaining self-awareness, as a person transformed by Jesus Christ’s love, is for Jesuits The Spiritual Exercises 7. They help not only in growing to love yourself, but also in
the attitude of love towards other people which mobilizes into
heroic deeds and seeking new, unconventional forms of apostolic activity.
2

Cf. W.J. Byron SJ, Jesuit Saturdays. Sharing the Ignatian Spirit with Lay Collaborators and Friends, Loyola Press, Chicago 2000, p. 81.
3
Cf. Ch. Lowney, Heroic Leadership, Loyola Press, Chicago 2003, p. 279-284.
4
Ibid, p. 285.
5
Ibid, p. 9.
6
Cf. ibid, p. 9-11.
7
A little exercise book written by Ignatius Loyola based on his experience of
prayer in a cave in Manresa.
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Self-awareness
During monastic formation, Jesuits learn that each leadership
begins with ability to manage yourself. At the same time, they
learn that managing people well does not consist in influencing people to make them do what should be done, but in equipping them with such abilities that will enable them to discern
what action to take. „Only the person who knows what he or
she wants can pursue it energetically and inspire others to do
so” 8. In order for the undertaken initiatives not to stand in contradiction to the mission of the order and apostolic plans carried
out, a Jesuit leader has to be a man of prayer, engrossed in the
signs of the times and always ready to give up the task carried
out in freedom and undertake another one, if his superiors make
such a decision. Such attitude is the result of concern for greater
good, the result of conviction that the vision of individual runs
the risk of missing the target more than the vision of community.
Lowney underlines that putting emphasis on who the leader is
rather than what he does is an innovation of Jesuit approach to
leadership 9. His success is not connected with an activity of one
sort or another, but with the quality of response he provides with
his life to such questions as: „What do I care about? What do
I want? How do I fit into the world?” 10 I think that I can hazard
a guess that it is not important what challenges a Jesuit responds
to, but how he responds to them.
Becoming a leader for Jesuits means a never-ending adventure, constant learning and being ready for new decisions made
in new situations. Contemplation in action and regular examination of conscience are tools par excellance in this development.

8

Ch. Lowney, Heroic Leadership, Loyola Press, Chicago 2003, p. 27-28.
Cf. ibid., p. 19.
10
Ibid.
9
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Ingenuity, open heart and flexibility
The ability to adapt to changing conditions, rapid re-orientation from one form of activity to another, constitute characteristic
features of Jesuit mission. Ignatius Loyola believed that an ideal
Jesuit lives with one foot lifted, ready to undertake new challenges. Every attachment to cultural forms, prevailing customs,
any prejudice, move Jesuit away from success. The attitude expressed in the words „we have always done this”, cripples and
closes to new, arising apostolic possibilities. People taking part in
the mission of The Society of Jesus often reached beyond the patterns and attempted at introducing innovations, which not until
much later won Church’s approval. This openness to changes and
flexibility in adjusting actions to various cultural contexts gave
the Order the name of Church avant-garde. Jesuits’ lay collaborators value enthusiasm and ingeniousness with which the sons
of Ignatius Loyola involve in missionary work, at the same time
admiring the distance, which characterizes free people, ready to
change the kind of work and the place of living any time.

Love greater than fear
Accompanied by people loyal to each other, showing each
other affection and mutual support, it is easier to overcome difficulties and achieve success. This is the Society Ignatius Loyola
dreamt of. Driven by love, Jesuits worked with similar passion
and courage, teaching young people and rushing to the aid of the
victims of injustice. If members of an organization respect each
other, value one another and trust each other, if they are ready
to sacrifice their own profits ofr common success, the effects of
their actions are noticeable and long-lasting. „Loyola was unafraid to call this bundle of winning attitudes «love»” 11. Love towards collaborators is the precondition for success of every Jesuit
school. A loving principal will visit teachers working in class not
11

Ibid., p. 33.
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to check or control them, but out of curiosity. What new methods
do they introduce? What makes them feel good at school? What
attitudes can the school be proud of? He will look for the things
people he works with do best. Such a hunt for successes, innovations, heroic attitudes, provides the leader with opportunities for
rewarding, describing effective actions in the school magazine or
telling a motivating story during staff meeting. This seeking and
bringing to light the things people do best, reinforces community
and motivates to work together for greater good (ad majorem). The
one who seeks errors, problems, troubles, finds them. Moreover,
he develops a distorted view of the world, in which people do
not want to become involved in anything, they think only about
their own interests, hide their own errors and trust nobody.

Heroism
Leaders rather shape the future and do not give in to being
shaped by the things future will bring. Teachers in Jesuit schools
want to prepare students for the world which will exist in ten,
twenty years, giving them the best education possible. Obviously, it is an ideal. A guarantee of success. Many attempts failed:
the discontinued mission in China or the collapse of the Guarani
state, but this is also what heroism is about, not to be afraid of the
risk or failure, to go the whole way.
I will never forget Father Lulla, who did 48 years in an Albanian prison. He was tortured and humiliated. When he was
released in 1991, he met one of his torturers. He invited him for
coffee and forgave him.
When the Red Brigades killed in the eighties the boss of Italian magistracy, his brother – Jesuit Vittorio Bachelet, went to the
prison in order to visit the arrested murderers. He not only forgave them, but also became their confessor and spiritual master
for many years.
I enumerated here only two heroes, whose success does not
cease to warm up the hearts of young Jesuits. But I encountered
many more examples of heroic attitudes among the graduates of
Jesuit schools and among people moulded in the school of Father
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Ignatius’s Spiritual Exercises. A specific feature of this heroism is
conviction that the mission does not end with bringing the task
to a conclusion. The life testimony of Father Lulla and Father
Bachalet today gives strength to all those who continue their
work. It stimulates to heroism people working in Albany and being servants in Italian prisons. A characteristic feature of heroism
is going the whole way believing that a lot can be changed and
that these changes will be long-lasting.
Heroism of an educator, going the whole way in education,
means devoting yourself to those who stand the least chance of
developing their talents. Going the whole way often means going against the tide, unpopular decisions and conflict with status
quo. Call for heroism in education goes beyond the institution of
school. It hustles Jesuits into lobbying, into working with families, into speaking on behalf of those whom unfair structures do
not let come to the fore.

Ignatian way to success
In order to be the people of success, Jesuits and their lay collaborators, especially those performing the role of leaders, have
to learn love and heroism for all their lives. I can see its practical dimension first of all in the attitude of listening, informing
and valuing, in demanding a lot from yourself and others, and at
the same time in bearing testimony with your own life, that our
words have value. Such a success is possible only in community.
Ignatius Loyola showed us that the way to success of a community leader leads through effective communication and dialogue 12
with God, with yourself, with your companions and with the world.
The aim here is not building the Tower of Babel which would be admired by everybody, but building bonds, creating a spiritual structure consisting of living people, sinful but ready for sacrifice.

12

Cf. D.L. Fleming SJ, Three Holy Jesuits, „Review of Ignatian Spirituality”,
2 (2006) 31.
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MOC PRZEMIANY W WYCHOWANIU JEZUICKIM.
REFLEKSJA NA TEMAT PEDAGOGIKI
IGNACJAŃSKIEJ

Mówiąc o pedagogice ignacjańskiej, używamy zarówno rzeczownika, jak zarówno przymiotnika. Musimy sobie uświadomić, że przede wszystkim mówimy o pedagogice, która jest
solidną teorią, jak i praktyką edukacyjną. Odzwierciedla to
rzeczownik. Przymiotnik brzmi: jezuicki lub ignacjański. Modyfikuje on rzeczownik „pedagogika” i ta modyfikacja stanowi
przedmiot niniejszego artykułu.
Fundamentem duchowości ignacjańskiej jest pojęcie obecności
Boga we wszechrzeczy. Jeśli podążać będziemy tym tropem, badając współczesną praktykę i teorię wychowania – pedagogikę –
mamy okazję posłużenia się językiem oraz wizją świata, jaką oferuje nam duchowość ignacjańska na drodze odkrywania Boskiej
obecności, bądź jej braku, we współczesnych programach wychowawczych. Po takiej refleksji wydaje się właściwym pytanie, jak
pedagogika ignacjańska mogłaby modyfikować lub udoskonalać już istniejący fenomen Boskiej obecności. Wyznaję pogląd, że
znaczna część współczesnej teorii i praktyki wychowawczej przejawia obecnie wiele cech, które cenimy zarówno w wychowaniu
jezuickim, jak i pedagogice ignacjańskiej. Przymiotnik „ignacjański” zawiera potencjał, który może to uwydatnić.
Moim zadaniem na Uniwersytecie Fairfield jest przybliżanie
misji i tożsamości katolickiej i jezuickiej. Zawsze wyznawałem
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pogląd, że nie jest to coś, co narzucam, lecz coś, co udoskonalam.
Duch Boży jest już tam obecny. Inne założenie stanowi pogląd,
że pierwotnym miejscem misji jest klasa. Na Fairfield znajduje
się Centrum Doskonalenia Akademickiego, którego zadaniem
jest wspomaganie pracowników akademickich we wdrażaniu nowych metod nauczania. Gdy zapoznałem się z tym programem, zdumiało mnie, jak bardzo jest on podobny do wizji
i metodologii wyznawanych przez nas – jezuickich pedagogów.
Rzecz w tym jednak, że dyrektorzy naszego centrum nie mieli tej
świadomości, a w jednym przypadku mamy nawet do czynienia
z brakiem wiary chrześcijańskiej.
Zanim zagłębię się w szczegóły pedagogiki ignacjańskiej, chciałbym podzielić się z państwem dwoma aspektami wychowawczego programu naszego Centrum. Pierwszy – to postrzeganie transformacji jako celu wychowania, a drugi – to pierwotne metody
wychowawcze, jakie są promowane. Chciałbym w ten sposób pokazać, jak współgrają one z celami pedagogiki jezuickiej.

Współczesna teoria i praktyka wychowania
Opisując zjawisko transformacyjnego uczenia się, kanadyjski pedagog dr Patricia Cranton pisze: „Gdy student dokonuje
transformacji swoich założeń i staje się otwarty na inne rozwiązania oraz nowe sposoby myślenia – jest to magiczny moment
w procesie nauczania. Transformacji nie można nauczyć. Często
nie możemy nawet ustalić, jak i dlaczego ma ona miejsce. Możemy natomiast uczyć tak, jak gdyby zawsze istniała możliwość, że
student doświadczy transformacji” 1. Mamy tu oto do czynienia
z pojęciem transformacji u uczącego się i jako pedagodzy jezuiccy wierzymy, że dzieje się to za sprawą łaski Boga.
Inny teoretyk wychowania ujmuje rzecz następująco. Uczenie transformacyjne ułatwia studentowi: „uzyskanie krytycznej
świadomości tego, jak i dlaczego nasze założenia ograniczają
naszą percepcję, rozumienie i odczuwanie otaczającego świata;
1

P. Cranton, Teaching for Transformation, „New Directions for Adult and
Continuing Education” nr 93, Spring 2002, s. 63-71.
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zmianę tych struktur nawykowych oczekiwań tak, aby umożliwić bardziej wszechstronną, krytyczną i konsolidującą perspektywę, a w końcu dokonywanie wyborów, czyli innymi słowy postępowanie zgodne z tym nowym rozumieniem” 2.
Tych dwóch pedagogów odwołuje się do dorosłego jako podmiotu nauczania, jednakże to, co propagują w dużym stopniu koresponduje z celami pedagogiki ignacjańskiej – będzie to przedmiotem naszych dalszych rozważań. Jestem także świadom, że
wielu z nas, którzy pracują na poziomie szkolnictwa średniego,
zajmuje się podstawowymi umiejętnościami oraz nabywaniem
podstawowej wiedzy – nie umniejsza to jednakowoż naszego
głównego celu, jakim jest pełna transformacja ucznia jako osoby.
Intencją moją jest unaocznienie, że nasze Centrum Doskonalenia
Akademickiego propagowało ten właśnie cel, nie uświadamiając
sobie jego podobieństwa do modelu jezuickiego. W programach
ukazujących nowym pracownikom tożsamość i misję Fairfield
wykorzystuję poglądy tych teoretyków, aby pokazać ich związek
z Projektem Pedagogiki Ignacjańskiej i w ten sposób włączyć tych
pracowników do programu wychowania jezuickiego tak, aby
współgrało to z ich pragnieniami zawodowymi jako pedagogów.
Nasze Centrum Doskonalenia Akademickiego także popiera
metody nauczania, które promują taką transformację. Zasadniczo sugerowane są metody, które aktywnie angażują studenta
w proces uczenia się, a nie tylko postrzegają go jako biernego
odbiorcę. Mówimy tu o takich narzędziach, jak praca interdyscyplinarna, małe grupy ćwiczeniowe, odgrywanie ról, studium
przypadków, nauczanie problemowe oraz uczenie poprzez służbę w społeczności. Na poparcie tego odwołują się do dwóch teoretyków i praktyków. Są to zmarła Rachel M. Laurer, niegdyś
pracująca na Uniwersytecie Columbia oraz L. Dee Fink z Uniwersytetu Oklahoma, obecnie bardzo popularny jako mówca
oraz prowadzący warsztaty na terenie Ameryki. Cytuję ich, jako
że ich całościowe modele są niezwykle podobne do modelu ignacjańskiego, który jest przedmiotem naszych rozważań.
Lauer rozróżnia cztery podstawowe umiejętności, które są
wykorzystywane w procesie uczenia się. Są to:
2

J. Mezirow, Transformative Dimensions of Adult Learning, San Francisco 1991.
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Percepcja

Ewaluacja

(obserwuj,
poczuj zmysłami,
odczuj, zauważ)

(oceń, wyciągnij
wnioski,
uporządkuj,
przewiduj)

Decyzja

Działanie

(wybierz,
ustal priorytety,
zaplanuj,
wyciągnij
wnioski)

(powiedz,
zapisz,
wykonaj,
przejmij
inicjatywę itp.)3

3

Podobieństwa tego paradygmatu do paradygmatów pedagogiki
ignacjańskiej są bardzo wyraźne. Jednakże znacznie bardziej prowokacyjny i mniej jasny jest rezonans, którego dostarcza taksonomia
Finka, a która obejmuje „sześć typów znaczącego uczenia się” 4.
TAKSONOMIA ZNACZĄCEGO UCZENIA SIĘ
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Por. R. Torosyan, Motivating Students: Evoking Transformative Learning and
Growth, „ETC” 2001/58 (3), s. 314.
4
L.D. Fink, Creating Significant Learning Experiences: An Integrated Approach
to Designing College Courses, San Francisco 2003.
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Chociaż Fink nie dokonuje pełnej repliki ignacjańskiej wizji
pedagogicznej, przedstawia bogaty paradygmat i nowy język
jego interpretacji. Zastosowanie, integracja i wymiar ludzki pomagają w zrozumieniu tego, co w paradygmacie ignacjańskim
nazywamy refleksją. Troska odnosi się do decyzji. Uczenie uczenia
się jasno wyraża główny cel ignacjańskiej pedagogiki. W czasie
trwania naszego informacyjnego programu dla nowych pracowników, dyrektor Centrum Doskonalenia Akademickiego prezentuje program Finka łącznie z informacją, jak stosuje jego idee
w swoim kursie ekonomii. Następnie ja prezentuję paradygmat
ignacjański. Zdumiewające jest, jak takie podejście może służyć
jako środek wzbudzający zainteresowanie poszczególnych osób
wizją jezuicką – szczególnie tych pochodzących spoza chrześcijańskiej tradycji – i jak wzmaga to ich oddanie dla jezuickiej
tożsamości naszej instytucji.
W tym punkcie naszych rozważań widzimy, że pedagogika ignacjańska jest w pełnej harmonii z większością poglądów
współczesnych teoretyków i praktyków wychowania. Celem
pozostałej części tego artykułu jest przedstawienie, jak wizja pedagogiki ignacjańskiej może uwydatniać to, co boskie w ramach
edukacji laickiej.

Ćwiczenia duchowe
i projekt pedagogiki ignacjańskiej
Przede wszystkim postrzeganie pedagogiki ignacjańskiej
oparte jest na komentarzach i metodzie Ćwiczeń Duchowych,
w których Ignacy opisuje związek pomiędzy rekolektantem
i jego duchowym przewodnikiem. W wizji jezuickiego wychowania student zastępuje rekolektanta, a nauczyciel duchowego
przewodnika. Poniżej przedstawiamy model obrazujący to jakże
istotne spostrzeżenie 5.

5

Por. Ignatian Pedagogy, 27.
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REKOLEKTANT
UCZĄCY SIĘ

BÓG
PRAWDA

NAUCZYCIEL
PRZEWODNIK
DUCHOWY

Relacja pomiędzy nauczycielem i studentem jest analogiczna
do relacji pomiędzy przewodnikiem a podmiotem jego duchowego przewodnictwa. W tym ostatnim związku przewodnik
umożliwia swojemu wychowankowi spotkanie z Bogiem. Oto
dzięki temu spotkaniu z łaską dokonuje się przemiana. Ci z was,
którzy są zaznajomieni z metafizyką tomistyczną pamiętają, że
obok ‘jedyny’, ‘dobro’, ‘piękno’, ‘prawdziwy’ jest wartością transcendentalną, którą można odnieść do Boga. Tak, więc nauczyciel
posługujący się pedagogiką ignacjańską jako środkiem umożliwiającym studentowi spotkanie prawdy, bez względu na to, czy
on lub ona są tego świadomi, ułatwia spotkanie z przemieniającą
mocą pierwiastka boskiego w studencie. W tym kontekście nie
dziwi, że pierwsi jezuici tak bardzo poświęcali się apostolstwu
wychowawczemu i że tak wielka jest popularność i skuteczność
pedagogiki jezuickiej w kulturach pozachrześcijańskich.
Podobnie w doświadczeniu Ćwiczeń duchowych odnajdujemy
podstawy modelu pedagogiki ignacjańskiej. Poniższy wykres,
pochodzący z Projektu Pedagogiki Ignacjańskiej, jest większości
z was znany 6.
6

Por. tamże, 30.
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Metoda Ćwiczeń duchowych przewiduje zalecenie przez kierownika duchowego czytania konkretnego rozdziału Pisma
Świętego jako modlitwy w kontekście szczególnej łaski, o którą
się modli rekolektant (d o ś w i a d c z e n i e). Po modlitwie, w czasie rozmowy ze swoim podopiecznym (r e f l e k s j a), kierownik
duchowy analizuje to, co wydarzyło się w doświadczeniu modlitwy i w świetle tej analizy prowadzi swego ucznia do odkrycia
nowej łaski i doświadczenia w modlitwie (d z i a ł a n i e).
To, co nie zostało uwidocznione w powyższym diagramie to
pojęcie k o n t e k s t u, istotnego zarówno dla Ćwiczeń duchowych,
jak i dla pedagogiki ignacjańskiej. Rozpoczynając Ćwiczenia duchowe, kierownik duchowy ustala, gdzie znajduje się jego podopieczny
w swojej relacji z Bogiem. Nie ma dwóch ludzi, którzy znaleźliby
się w tym samym punkcie jednocześnie i dlatego należy uszanować ten początkowy punkt drogi, jeśli doświadczenie modlitwy
ma być autentyczne. To samo odnosi się do procesu ludzkiego
uczenia się. Może to dotyczyć także tak delikatnej materii, jak style uczenia się lub przydzielenie ucznia do zajęć z analizy matematycznej bez należytej znajomości geometrii i trygonometrii.
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Elementy pedagogiki ignacjańskiej
Współczesna praktyka pedagogiczna oferuje nauczycielowi
szeroki wachlarz metod i rozwiązań służących do osiągnięcia
trzech zrębów ignacjańskiego paradygmatu. Poniżej znajduje
się wykres oparty na Projekcie Pedagogiki Ignacjańskiej, który
zapoczątkowuje analizę tych możliwości 7. Nie jest on wyczerpujący, ale pokazuje potencjał, jaki posiada współczesna praktyka
pedagogiczna, aby uwypuklić cele jezuickiego wychowania.
Należy tutaj koniecznie podkreślić, że aby ignacjańska metoda pedagogiczna była integralna, t o k o n t e k s t, d o ś w i a dc z e n i e, r e f l e k s j a oraz d z i a ł a n i e muszą istnieć w porządku chronologicznym. Często zbyt wielką wagę przykłada się do
aspektu doświadczenia i jego zatrzymywania. „Przerobienie całości materiału” staje się naczelną wartością kosztem wykorzystania i rozwijania takich umiejętności intelektualnych, jak: zastosowanie, analiza i synteza. A przecież to właśnie poprzez tak
często pomniejszany bądź pomijany proces r e f l e k s j i odbywa
się właściwe uczenie się. Tylko to może doprowadzić studenta
do autentycznego d z i a ł a n i a.
Projekt pedagogiki ignacjańskiej odwołuje się do działania
jako etapu, na którym następuje internalizacja uczenia się. Bernard Lonergan, jezuicki teolog, którego metodologia znajduje się
pod silnym wpływem Ćwiczeń duchowych, przedstawia paradygmat dla procesów poznawczych podobny do paradygmatu pedagogiki ignacjańskiej, a dotyczy on: d o ś w i a d c z e n i a,
r o z u m i e n i a, o c e n y i d e c y z j i. Ocena i decyzja zawierają
w sobie dwa aspekty etapu działania obecne w paradygmacie pedagogiki ignacjańskiej. „Racjonalność sądu wyłania się
w trakcie ujawniania obiektywnego, bezinteresownego pragnienia poznania w procesie prowadzącym do uzyskania wiedzy na
temat uniwersum istnienia. Natomiast racjonalność decyzji wyłania się z potrzeby racjonalnie świadomego podmiotu – potrzeby spójności pomiędzy jego wiedzą, podejmowaniem decyzji
i działaniem” 8.
7
8

Por. tamże, 42-62.
B.J. Lonergan, Insight: A Study of Human Understanding, New York 1978, s. 613.
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Co to jest? Jaka jest moja Refleksyjna powtórna
analiza przedmiotu,
reakcja?
doświadczenia, idei lub
spontanicznej reakcji
tak, aby pełniej pojąć jej
znaczenie.
1. Proces, w czasie którego
1. Prelekcja (profesor
studenci rozważają ludzki
zachęca studentów
aspekt znaczenia i istotność
do posługiwania się
wyobraźnią oraz zmysła- tego, co studiują
mi tak, aby mogli
oni głębiej wniknąć
w badaną rzeczywistość
lub tą, która ma być
przedmiotem badania)
• doradztwo mentora
• uprzednie
(indywidualnie/ grupowo)
przygotowanie
• uczenie się w grupach
• czynniki
rówieśniczych
określające ludzkie
zainteresowania
• regularne zapiski
• kontekst historyczny
• studium przypadków
• uczenie się oparte na
współpracy
• rozwiązywanie
problemów

• dylematy/debaty/
odgrywanie ról
• seminaria integracyjne
• opracowywanie modeli
• analiza systemów
2. „Poprzez zadawanie 2. Na tym etapie
pytań, wyobraźnię,
w paradygmacie uczenia
badanie elementów
się, głównym wyzwai wzajemnych relacji,
niem dla nauczyciela jest
student organizuje te
sformułowanie pytań,
dane w jedną całość lub które poszerzą świadomość
tworzy hipotezę”.
studentów i skłonią ich
do brania pod uwagę
punktów widzenia innych
ludzi… Tu dla nauczyciela
istnieje pokusa narzucania
poglądów. Gdy ma to
miejsce, ryzyko manipulacji
lub indoktrynacji jest
znaczne i nauczyciel
powinien unikać wszystkiego, co może prowadzić do
takiej ryzykownej sytuacji.
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Wewnętrzny rozwój
oparty na doświadczeniu,
które było przedmiotem
refleksji oraz odniesienie
się do jego zewnętrznej
manifestacji.
1. Zinterioryzowane
wybory manifestowane
na zewnątrz

• decyzja
• typy projektów, selekcja
metod badawczych
• wybory dotyczące
uczenia poprzez służbę
w społeczności
• treść prac
• wybory kursu/kariery

2. To, co robią studenci
„mimo, że nie powoduje
natychmiastowego
przeobrażenia świata
w globalną społeczność,
w której panuje
sprawiedliwość, pokój
i miłość, powinno
przynajmniej stanowić
krok wychowawczy
w kierunku takiej
właśnie wizji, nawet jeśli
prowadzi to zaledwie do
nowych doświadczeń,
dalszej refleksji oraz
działań w obrębie
przedmiotu rozważań”.

Dla jezuickich pedagogów ważna jest świadomość takiego
rozróżnienia. Przede wszystkim umożliwia studentowi kon-
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ceptualne zrozumienie i delektowanie się poznaniem zanim
zada sobie pytanie, jakie implikacje mogłoby to mieć dla jej lub
jego życia. Z drugiej strony, wskazuje na coś, co niekoniecznie
być musi elementem teorii i praktyki u wielu pedagogów ( np.
u Finka). Jest to decyzja dotycząca implikacji, jakie owo poznanie może mieć dla etycznego funkcjonowania w życiu. P r o j e k t
P e d a g o g i k i I g n a c j a ń s k i e j nawiązuje do tego w rozróżnianiu pomiędzy zinterioryzowanymi wyborami a wyborami
manifestowanymi na zewnątrz 9. I tak oto pojawia się kwestia nauczania transformacyjnego, o którym była mowa wcześniej, oraz
przemieniającego celu jezuickiego wychowania. W duchowości
chrześcijańskiej nazywa się to nawróceniem.

Transformacja lub nawrócenie
Pedagogika ignacjańska, „szanując wolność człowieka, stara
się zachęcić do podjęcia decyzji i zaangażowania w magis, lepszej służby Bogu i naszym braciom i siostrom” 10. Innymi słowy,
odnosimy się do wiary, która oddaje sprawiedliwość. Aby mogło się to dokonać, trzy wzajemnie powiązane ze sobą elementy – d o ś w i a d c z e n i e, r e f l e k s j a i d z i a ł a n i e muszą stanowić zintegrowaną całość. Prowadzi to do spotkania z Prawdą
(a dla wierzącego z Bogiem) i powoduje nawrócenie studenta.
Gdy identyfikujemy prawdę z Bogiem, ważne jest uświadomienie sobie, że w spotkaniu naszego studenta z Bogiem nie ma
uprzedzeń i że służy ono upowszechnianiu sprawiedliwości na
naszej planecie.
Proces edukacji jezuickiej mógłby zostać opisany jako nieustanna seria nawróceń, jednych bardziej, innych mniej znaczących, w rezultacie których absolwent przekonany jest o ważności zamiany swoich talentów w służbę. Gdy student doświadcza
prawdziwego spotkania z prawdą (co może zdarzyć się nawet
wówczas, gdy zarówno student jak i nauczyciel są niewierzący),
w studencie dokonuje się autotranscendencja, której źródło jest
9
10

Por. Ignatian Pedagogy, 62.
Tamże, 61.
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w sercu i umyśle Boga. W takim podejściu tkwi przemieniająca
siła jezuickiego wychowania. Pokazuje ono wyraźnie analogię
pomiędzy rolą nauczyciela i kierownika Ćwiczeń duchowych. Korzystają oni z tej samej metodologii prowadzącej do spotkania
z Bogiem i w konsekwencji do nawrócenia. Jeśli podążymy za
tym rozumowaniem, wówczas zrozumiemy, jak wielką wagę
przykładali jezuici do wychowania na przestrzeni wieków. Jak
powiedziałem wcześniej, omówiony tu pogląd również nadaje
kierunek formowaniu nowych pracowników na Fairfield. Bez
względu na to, jaką wyznają wiarę, większość z nich przyjmuje
ten pogląd.

Wykraczając poza relację nauczyciel – student
Sednem jezuickiego doświadczenia pedagogicznego jest święte powołanie – pełnienie posługi nauczycielskiej. Jest to także
metoda, która może i powinna być wykorzystywana przez sportowych trenerów, moderatorów zajęć pozaszkolnych, a także
zwolenników surowej dyscypliny. Jednakże w niepublikowanym artykule zatytułowanym Paideia i Rozeznanie: Kultura Akademicka w Pedagogice Ignacjańskiej, Paul Lakeland, kierujący katedrą Studiów Katolickich na Uniwersytecie w Fairfield, zgłębia
zagadnienie jezuickiego wychowania.
Lakeland woli jezuickie określenie paideia, ponieważ „sugeruje ono zainteresowanie nie tylko zagadnieniem jak nauczać,
ale także obejmuje odpowiedzialność za nauczanie w znacznie
szerszym wymiarze niż tylko nauka w klasie”. Rozważa także,
czy termin pedagogika nie jest narażony na zredukowanie go do
roli metodologii nauczania, a więc wyłączenia wychowawczej
funkcji w odniesieniu do całej osoby – fundamentalnego aspektu
pedagogiki jezuickiej. Przestrzega także, że jeśli etos lub kultura
instytucji wychowawczych nie odzwierciedlają wartości Ćwiczeń
duchowych propagowanych przez pedagogikę jezuicką, instytucje takie stają się „przeszkodą” i nie przystają do tego, co dzieje
się w klasie. Innymi słowy, wartości i praktyki danej instytucji
jako instytucji same stają się programem lub pedagogiką. Przedstawia on wiele kwestii budzących refleksję, które łatwiej zrozuPedagogika...19
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mieć w kontekście Stanów Zjednoczonych, ale mogą one służyć
do rozważań systemicznych i strukturalnych gdzie indziej. Oto
niektóre z nich:
• Czy kultura akademicka zwraca wystarczająco dużo uwagi
na dialog i konsensus w procesie podejmowania decyzji?
• Czy wykorzystanie i poczucie przestrzeni w pomieszczeniach
administracyjnych instytucji ma charakter korporacyjny czy
raczej zespołowy?
• Czy praktyki dotyczące wykonywania pracy w świetle Społecznego Nauczania Kościoła są bez zarzutu?
• Czy członkowie rad uniwersyteckich, czy to liderzy akademiccy, kierownicy, wychowankowie czy inne osoby, są wybierani stosownie do swych predyspozycji do przywództwa
moralnego?
• Czy instytucja robi wszystko, co może, by wyglądać na amerykańską pod względem składu rasowego i płciowego, próbując jednocześnie nie wyglądać jak amerykańska pod względem rasowej i płciowej struktury społecznej?
Lakeland bada także, w jakim stopniu cele i struktura Ćwiczeń
duchowych odnoszą się do ogólnych celów instytucji. Chociaż jego
pierwszym punktem odniesienia jest wykształcenie licencjackie
w jezuickich kolegiach i uniwersytetach, to poglądy Lakelanda
mają także zastosowanie w przypadku wykształcenia średniego
i wykazują potencjał do wzbogacania naszej wizji i misji.
Przede wszystkim, bada on r o z e z n a n i e jako naczelny cel
Ćwiczeń i ignacjańskiej duchowości. Odnosząc to do pedagogiki
ignacjańskiej, stwierdza on: „Studenci muszą być prowadzeni
tak, aby poznali siebie lepiej, aby czuli w sobie przepływ łaski
i równocześnie byli w stanie rozpoznać to, co Ignacy mógłby
nazwać «podszeptami Szatana», wewnętrznymi głosami, które
każą nam być czymś mniejszym niż być możemy oraz powodują, że uchylamy się od odpowiedzialności za wyrażanie pełni
naszego człowieczeństwa” 11.

11

The Characteristics of Jesuit Education, 1986
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Aby pokazać praktyczną stronę tego zjawiska, dwóch nauczycieli z kanadyjskiej średniej szkoły jezuickiej prowadzi bardzo
popularny i efektywny kurs semestralny dla uczniów starszych
klas na temat ignacjańskich reguł rozeznania.
Lakeland bada także, w jaki sposób cztery tygodnie Ćwiczeń
mogą odnosić się do ogólnej misji instytucji wychowawczej. Oto
przykłady, które podaje:
• W jaki sposób misja instytucji wychowawczej odzwierciedla
wartości Podstawy i Fundamentu?
• W jaki sposób nasze talenty oddajemy „z miłością światu”
(Tydzień 1);
• Czy studenci są świadomi wyboru, jakiego muszą dokonać
pomiędzy „skupieniem na sobie i skupieniem na innych?”
(Tydzień 2);
• Czy studenci doświadczają niesprawiedliwości i moralnych
porażek świata, w którym żyją? (Tydzień 3);
• Czy studenci opuszczają uczelnię z optymistyczną wizją tego,
co może być, w porównaniu do tego, co istnieje w ich świecie? (Tydzień 4).
Być może pedagogika jezuicka mogłaby odnieść korzyści
z ogólnej refleksji nad tym, jak dynamika tych czterech tygodni
Ćwiczeń duchowych mogłaby przeniknąć do wizji i etosu instytucji wychowawczych.

Nowe Ratio Studiorum
Vincent Duminuco podnosi kwestię, czy praca na rzecz Projektu Pedagogiki Ignacjańskiej połączona z poprzednim projektem,
którego ukoronowaniem był dokument Charakterystyczne cechy
jezuickiego wychowania 12 − reprezentuje nowe Ratio 13. Moim zdaniem, istotnie ma to miejsce, gdyż Projekt Pedagogiki Ignacjańskiej odzwierciedla całą istotę jezuickiej duchowości. Jednakże
12

Characteristics of Jesuit Education, 1986.
V.J. Duminuco, A New Ratio for a New Millenium, The Jesuit Ratio Studiorum:
400th Anniversary Perspectives, New York 2000.
13
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sądzę, że dokument Charakterystyczne cechy mógłby zostać poddany korekcie w świetle tego, co wspomniano powyżej. Istnieje
bowiem duchowy, organiczny wymiar pedagogiki ignacjańskiej,
który winien być włączony do tego dokumentu.
Sądzę także, że dokument traktujący o pedagogice ignacjańskiej winien zostać poddany korekcie w świetle ogromnego powodzenia, jakim cieszy się na całym świecie, a także w świetle
teologicznej i wychowawczej refleksji, z jaką się spotkał. Jednakże wszelkie próby korekty winny uwzględnić i zachować zasadniczą treść projektu. Historia pokazuje, że kolejne wersje oryginalnego Ratio wykraczały poza fundamentalne ignacjańskie
zasady dla celów praktycznych. Nie powinno się to powtórzyć.
Gdy rozważamy przyszłość Projektu Pedagogiki Ignacjańskiej, nie możemy tracić z pola widzenia potencjału wartości,
jaki niesie on dla wychowawczej teorii i praktyki. Wychowanie
stanowi taką strukturę w społeczeństwie, która w każdej sytuacji dziejowej ma wpływ na przyszłość poszczególnych jednostek
i społeczeństwa jako całości. Światopogląd i metodologia paradygmatu ignacjańskiego oferują wiele dla podniesienia ogólnej
skuteczności współczesnej areny pedagogicznej. Wychowanie jezuickie ma za zadanie być w nieustannym dialogu i współpracy
z nią tak, aby nie stało się samotną wyspą.
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THE TRANSFORMATIVE POWER
OF JESUIT EDUCATION:
A REFLECTION ON IGNATIAN PEDAGOGY

When we discuss Ignatian pedagogy, we are talking about
both a noun and an adjective. It is important to realize that first
of all, we are talking about pedagogy which is sound educational theory and practice. This is the noun. The adjective is Jesuit
or Ignatian. Somehow this modifies the noun pedagogy and the
how of this is the topic of this paper.
Fundamental to Ignatian spirituality is the notion of God’s
presence in all things. If this is so, then when we explore contemporary educational theory and practice – pedagogy – we
have the opportunity to use the language and world view Ignatian spirituality offers us to discern God’s presence or absence
in contemporary educational platforms. After such reflection, it
would be appropriate to ask the question as to just how Ignatian pedagogy might modify or enhance what is a phenomenon
that already reflects God’s presence. My view is that much of
contemporary educational theory and practice already possesses
many of the characteristics we value in both Jesuit education and
Ignatian pedagogy. The adjective Ignatian contains the potential
to enhance this.
My role at Fairfield University is that of facilitating Jesuit and
Catholic mission and identity. My operating assumption has
always been that this is not something I impose but something
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I enhance. God’s Spirit is already there. Another assumption is
that the primary place where mission takes place is in the classroom. At Fairfield we have a Center for Academic Excellence
designed to assist faculty in adopting new methods of teaching.
As I became familiar with its program, I was amazed at how similar their platform was to the vision and methodology we have
as Jesuit educators. The point is that the directors of our center
had no realization of this and in one case, does not even share
our Christian faith.
Before going into the particulars of Ignatian pedagogy,
I would like to share two aspects of their educational platform
with you. The first is their view of transformation as the goal
of education and the second the primary pedagogical methods
they encourage. The reason for this is to demonstrate how they
resonate with the goals of Jesuit education.

Contemporary Educational Theory and Practice
In describing the phenomenon of transformational learning,
the Canadian educator, Dr. Patricia Cranton, writes: „When a student transforms her assumptions, becoming open to alternatives
and new ways of thinking, it is a magical moment of teaching.
We cannot teach transformation. We often cannot even identify
how or why it happens. But we can teach as though the possibility always exists that a student will have a transformative experience” 1. I Here we are looking at the notion of transformation in
the learner and as Jesuit educators we believe that the how of this
is through God’s grace.
Another educational theorist expresses it this way. Transformational learning facilitates a student: „becoming critically
aware of how and why our assumptions have come to constrain the way we perceive, understand, and feel about our world;
changing these structures of habitual expectation to make possible a more inclusive, discriminating and integrative perspec1

P. Cranton, Teaching for Transformation, „New Directions For Adult And
Continuing Education”, no. 93, Spring 2002, pp. 63-71.
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tive, and finally making choices or otherwise actiIlg upon these
new understandings” 2.
Now both these educators are referring to the adult as learner,
however what they promote very much corresponds to the goals of Ignatian pedagogy which we will explore later. Also, I am
aware that many of us who have or do labor at the secondary
level are concerned with basic skills and the acquisition of core
knowledge, but this does not take away from our primary goal of
transformation of the whole person in the student. My purpose
here is to share with you the fact that our Center for Academic
Excellence promoted this overall goal without the realization of
its Jesuit connection. In programs orienting new faculty to the
identity and mission of Fairfield, I use this these theorists to
show the connection of this to the goal of the Ignatian Pedagogy
Project and thus introduce faculty to the platform of Jesuit education in a mode that resonates with their vocational desires as
educators.
Our Center for Academic Excellence also advocates teaching
methods that promote this transformation. Basically what they
suggest are methods which actively involve the student in the
learning process rather than rendering him or her a passive recipient. Here we are talking about such tools as writing across
the curriculum, small group learning, role-playing, case studies, problem based learning and service learning. They employ
two theorists and practitioners to justify this. They are Rachel
M. Lauer, deceased but formerly at Columbia University and
L. Dee Fink of the University of Oklahoma who is very much
in demand these days as a speaker and workshop leader on the
America scene. I cite them because their overall paradigms are
so extraordinarily similar to the Ignatian paradigm we are exploring at this conference.
Lauer distinguishes four basic skills people utilize in learning.
These are:
3

2

J. Mezirow, Transformative Dimensions of Adult Learning, San Francisco
1991.
3
Por. R. Torosyan, Motivating Students: Evoking Transformative Learning and
Growth, „ETC” 2001/58 (3), s. 314.
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Perceive

Evaluate

(observe,
sense feel, notice)

(judge,
infer, sort, predict)

Decide

Act

(choose,
prioritize plan,
conclude)

(talk, write,
perform, take
initiative, etc.)3

The similarities of this paradigm to that of Ignatian pedagogy
are very apparent. However, not so clear but much more provocative is the resonance which the taxonomy of Fink that includes
„six kinds of significant learning” 4 conveys.
THE TAXONOMY OF SIGNIFICANT LEARNING
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Although Fink does not totally replicate the Ignatian pedagogical vision, he does offer a rich paradigm and new language
with which to interpret it. Application, integration and the human
4

F.L. Dee, Creating Significant Learning Experiences: An Integra Ted Approach
To Designing College Courses, San Francisco 2003.
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dimension help to unpack what the Ignatian paradigm means by
reflection. Caring relates to decision. Learning How to Learn makes
explicit a major goal of Ignatian pedagogy. During our orientation program for new faculty, the director of the Center for Academic Excellence presents Fink at some length including how
he applies this in his courses in economics. I follow him with
a presentation of the Ignatian paradigm. It is amazing how this
approach can serve as a vehicle for exciting individuals about
the Jesuit vision – especially for those outside the Christian tradition – and enhances their commitment to the Jesuit identity of
the institution.
What is clear at this point is that Ignatian pedagogy is quite in
harmony with much of what is being said by many contemporary educational theorists and practitioners. The purpose of the
rest of this paper is to offer an interpretation of how the vision of
Ignatian pedagogy might enhance that which is of God in these
secular frameworks.

The Spiritual Exercises
and The Ignatian Pedagogy Project
First of all, the vision of Ignatian pedagogy is based on the
annotations and method of The Spiritual Exercises where Ignatius describes the relationship between the retreatant and his or
her spiritual director. In the vision of Jesuit education, the student replaces the retreatant and the teacher the director. Below is
a paradigm that portrays this rich insight 5.
The student-teacher relationship is analogous to that of the
directee-director. In the latter relationship the director facilitates
the directee’s encounter with God. It is through this encounter
with grace that a transformation occurs. Now those of you familiar with Thomistic metaphysics remember that along with
the one, good and beautiful, the true is a transcendental that can
be applied to God. Therefore, the teacher employing Ignatian
5

Cf. Ignatian Pedagogy, 27.
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pedagogy as a means for a student to encounter truth, whether
he or she realizes it or not, is facilitating an encounter with the
transforming power of the divine in the student. In this context,
it is no wonder that the early Jesuits committed themselves so
intensely to the educational apostolate and why Jesuit education
is to effective and popular in non Christian cultures. Also, in the
experience of The Spiritual Exercises, we find the basis for the
paradigm of Ignatian pedagogy. The diagram below taken from
the Ignatian Pedagogy Project is familiar to most of you 6.

RETREATANT
LEARNER

GOD
RRUTH

TEACHER
DIRECTOR

In the method of The Spiritual Exercises the director prescribes a specific passage from Scripture for the directee’s prayer in
the context of a particular grace for which to pray (experience).
After the prayer, the director explores what happened in the
prayer experience in a conversation with the directee (reflection)
and in the light of this exploration leads the directee to discern
a new grace and experience for prayer (action).
6

Cf. ibid, 30.

The Transformative Power of Jesuit Education

299

What is not portrayed in the above diagram is the notion of
context, basic to both the Spiritual Exercises and Ignatian pedagogy. Beginning the Spiritual Exercises, the director explores just
where the directee is with his or her relationship with God. No
two people are at the same juncture and this starting point needs
to be respected if the prayer experience is to be authentic. The
same is true for human learning. This can apply to as subtle an
area as learning styles or to the placement of a student in calculus
without sufficient background in geometry and trigonometry.

REFLECTION

ACTION

EXPERIENCE

The Components of Ignatian Pedagogy
Contemporary educational practice offers the instructor a large array of methods and outcomes to achieve the three prongs of
the Ignatian paradigm. Below is a .chart, based on the Ignatian
Pedagogy Project that begins to explore these possibilities 7. It is
7

Cf. ibid, 42-62.
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far from exhaustive but does point to the potential contemporary educational practice has to enhance the objectives of Jesuit
education.
EXPERIENCE

REFLECTION

A thoughtfull reconsideration of some subject
matter, experience, idea
or spontaneous reaction
in order to grasp its
significance more fully
1. Prelection (professor 1. The process by which
stimulates students’ use students consider the
of the imagination and human meaning and
use of the senses so that significance of what they
study
students can enter the
reality studied or to be
studied more deeply)
• mentoring
• advance organizes
(individual/group)
• human interest factors • peer tutoring
What is this? How do
I react to it?

• journaling
• case studies
• dilemmas/debates/role
play
• integrating seminars
• model making
• systems analysis
2. „Through questioning 2. A major challenge to
imagining. investigating an instructor at this stage
of the learning paradigm
its elements and
is to formulate questions
relationships, the
that will broaden students’
student organizes this
awareness and impel them
data into a whole or
to consider viewpoints of
a hypothesis.”
others... The temptation
here for an instructor is to
impose such viewpoints.
If that occurs, the risk
of manipulation or
indoctrination is high and
an instructor should avoid
anything that will lead to
this kind of risk.
• historical cootext
• cooperative learning
• problem solving

ACTION
Internal growth based
upon experience that
has been reflected upon
as well as to its external
manifestation.
1. Interiorized choices
which are externally
manifested.

• decison
• types of projects,
research selected
• service learning choises
• content of essays
• course/career choices

2. What students do
„while it may not
immediately transform
the world into a global
community of justice,
peace and love, should
at least be an educational
step in that direction
and towards that goal
even if it merely leads
to new experiences,
further reflections and
consequent actions
within the subject area
under consideration.”

It is critical to emphasize here that for the Ignatian pedagogical
method to be integral, c o n t e x t, e x p e r i e n c e, r e f l e c t i o n
and a c t i o n must all be present in chronological order. Often,
too much emphasis is placed on the experiential component and
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its retention. „Covering the matter” becomes the primary value
at the expense of utilizing and developing thinking skills such as
application, analysis and synthesis. However, it is through the
process of r e f l e c t i o n so often minimized or even neglected
that real learning occurs. Only this can lead the learner to authentic a c t i o n.
The Ignatian Pedagogy Project refers to a c t i o n as the stage where internalization of learning occurs. Bernard Lonergan,
a Jesuit theologian whose methodology is highly influenced by
The Spiritual Exercises, presents a similar paradigm to that of Ignatian pedagogy for the knowing process – e x p e r i e n c e, u n d e r s t a n d i n g, j u d g m e n t, d e c i s i o n. Judgment and decision comprise two aspects for the a c t i o n stage of the Ignatian
pedagogical paradigm.
The rationality of judgment emerges in the unfolding of the detached and disinterested desire to know in the process towards
knowledge of the universe of being. But the rationality of decision emerges in the demand of the rationally conscious subject for consistency between his knowing and his deciding and
doing 8.

It is important for Jesuit educators to be aware of this distinction. First of all, it allows the student to grasp and relish an insight conceptually before addressing the question of just what
the implications of this might be for his or her life. On the other
hand, it points to what is not necessarily a component of many
educational theorists and practitioners (e.g. Fink), a decision
about the implications this insight might have for one’s ethical
functioning in life. The Ignatian Pedagogy Project refers to this
when it distinguishes between i n t e r i o r i z e d c h o i c e s and
c h o i c e s e x t e r n a l l y m a n i f e s t e d 9. This raises the question
of transformational learning referred to earlier and the transformative goal of Jesuit education. In Christian spirituality, this is
called conversion.
8

B.J. Lonergan, Insight: A Study of Human Understanding, New York 1978,
p. 613.
9
Cf. Ignatian Pedagogy, 62.
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Transformation or Conversion
According to the document, Ignatian Pedagogy „while respecting human freedom, strives to encourage decision and commitment for the magis, the better service of God and our sisters and
brothers” 10. In other words, what is being referred to is a faith
that does justice. For this to happen, the three interconnected
activities – e x p e r i e n c e, r e f l e c t i o n, a c t i o n – must occur in their integrity. This results in an encounter with Truth (or
to the believer, God) which effects a conversion in the student.
In identifying truth with God, it is important to realize that the
learner is encountering a God without prejudice and desiring to
promote justice on planet earth.
One might describe the process of a Jesuit education as a series of on-going conversions, some major, others minor, resulting
in a graduate committed to turning his or her talents to service.
When a student has an authentic encounter with truth, (and this
is the occurrence when even both the student and instructor might be non believers), there results a self transcendence in the
student which more and more puts on the mind and heart of
God. In this insight lies the transformative power of Jesuit education. It also poignantly portrays the analogy between the role
of the educator and that of the director of The Spiritual Exercises.
They both utilize the same methodology to encounter God and
effect a conversion. The more one grasps this insight, the more
one understands the high priority Jesuits have given to education throughout the centuries. As I shared earlier, it is also this
insight that serves as the foundation for the orientation of new
faculty at Fairfield. Regardless of their faith orientation, the majority of them grasp this.

10

Ibid, 61.
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Beyond the Teacher-Student Relationship
This heart of the Jesuit educational experience communicates the sacred vocation of the ministry of teaching. It is also a method that can and should be utilized by an athletic coach, a moderator of an extracurricular activity or a disciplinarian. However,
in an unpublished paper entitled „Paideia and Discernment: Academic Culture in Ignatian Education”, Paul Lakeland, the chair
of Catholic Studies at Fairfield University, takes the question of
Jesuit pedagogy to a deeper level.
Lakeland prefers the term Jesuit p a i d e i a because „it suggests both a larger concern than simply the how of teaching and
also a wider responsibility for education than mere classroom instruction”. He questions whether or not the term pedagogy might
risk being reduced to the question of a teaching methodology and
thus exclude the education of the whole person so foundational
to Jesuit education. He also cautions that unless the overall ethos
or culture of the educational institution reflects the values of The
Spiritual Exercises promoted through Jesuit pedagogy, the institution itself becomes a „stumbling block” that is at odds with what
happens in the classroom. In other words, the values and practices
of the institution as institution are their own curriculum or pedagogy. He offers a number of reflective questions which need to be
understood in the context of the United States but serve to provoke systemic or structural reflection anywhere. Some of these are:
• Does the academic culture show adequate attention to dialogue and consensus in decision-making?
• Does the use and feel of space within the administrative units of
the institution seem more corporate or more communitarian?
• Are labor practices above reproach, seen in the light of Catholic
Social Teaching?
• Are the university trustees, whether they are academic leaders,
corporate executives, alumni or others, chosen for their capacity for moral leadership?
• Is the institution doing what it can to look like America in terms
of gender and racial composition, while trying not to look like
America in terms of how the races and genders are located?
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Lakeland also examines how the purpose and structure the
Spiritual Exercises relate to the overall goals of the institution.
Although his primary reference point is to undergraduate education in Jesuit colleges and universities, what he says also speaks
to Jesuit secondary education and has the potential to enrich our
overall vision and mission statements.
First of all, he explores d i s c e r n m e n t as the overall purpose of The Exercises and Ignatian spirituality. In applying this to
Jesuit education, he states:
students have to be led to know themselves better, to feel the
movement of grace within themselves and simultaneously to
recognize what Ignatius might have called „the promptings of
Satan”, the inner voices that lead us to be less than we might be,
that encourage us to abdicate our responsibility to express the
fullest possible humanity.

To show the practicality of this, two teachers at a Canadian Jesuit
secondary school teach a very popular and effective semester course to seniors on the Ignatian rules for discernment.
Lakeland also explores how the function of the four weeks of
the Exercises might apply to the overall mission statement of the
educational institution. Examples of this are:
• How are the values of the Principle and Foundation reflected
in the mission statement of the educational institution?
• How do one’s talents dwell „lovingly in the world?”

(Week I)
• Are students aware of the choice they need to make between
„self-centeredness and other centeredness?” (Week II)
• Do students experience the injustices and moral failures of the
world in which they live (Week III)
• Do students graduate with an optimistic vision for what can
be as compared to what is in their world? (Week IV)
Perhaps Jesuit education might benefit from an overall reflection
as to how the dynamics of the four weeks of The Spiritual Exercises might permeate both our vision and the overall ethos of our
educational institutions.
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A New Ratio Studiorum
Vincent Duminuco raises the question whether or not the effort of the Ignatian Pedagogy Project coupled with a previous
project resulting in the document CHARACTERISTICS OF JESUIT EDUCATION 11, represents a new Ratio 12. In my opinion, the Ignatian Pedagogy Project does represent a new Ratio since it encounters
and reflects the heart and core of Jesuit spirituality. However,
I think the CHARACTERISTICS document could well be revised
in the light of this. There is an organic spiritual dimension to Ignatian Pedagogy that needs to be incorporated.
I also think that the Ignatian pedagogy document should be
revised in the light of the extraordinary success it has enjoyed
throughout the world and the quality of theological and educational reflection it has received. However, any effort at revision
must preserve the core insight of the project. History tells us that
the successive revisions of the original Ratio presumed its core
Ignatian principles in the name of practical applications. This
should not happen again.
Finally, as we look to the future of the Ignatian Pedagogy Project, we must not loose sight of the potential value this has for
the general field of educational theory and practice. Education
is a structure of society that for better or worse influences the
future of many individuals and society as a whole. The world
view and methodology of the Ignatian paradigm offer much to
enhance the overall effectiveness ofthe contemporary educational arena. Jesuit education has an obligation to be in dialogue
and collaboration with this and not remain an island unto itself.

11

The Characteristics of Jesuit Education, 1986.
V.J. Duminuco, A New Ratio for a New Millennium, The Jesuit Ratio Studiorum: 400th Anniversary Perspectives, New York 2000.
12
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IGNACJAŃSKIE ROZEZNANIE KULTURY
POSTMODERNISTYCZNEJ

W tej krótkiej prezentacji proponuję pewne podstawy dla
zrozumienia trzech pól wyznaczonych przez mój tytuł: pierwsza krótka część wskaże na złożoność teorii kultury, część druga
zgłębi różnorodne tendencje ponowoczesności, i wreszcie część
trzecia skupi się na znaczeniu ignacjańskiego rozeznania jako
wyraźnie chrześcijańskiej interpretacji tego zjawiska.

1. Złożoność kultury
Na początek proponuję kolejny podział dziedziny zwanej
kulturą na trzy części: kultura jako świadoma kreatywność; jako
żywe, ale nieświadome kody; oraz jako ukryty konflikt.
Pierwszy typ kultury może być nazwany kulturą przez duże K. Większość opisów kultury, powstałych w kręgach oficjalnych, wykazuje tendencję do podkreślania tego tradycyjnego
i wyższego znaczenia słowa. Stąd też zarówno Konstytucja
duszpasterska o Kościele Gaudium et Spes z 1965 roku, jak i definicja UNESCO z roku 1982 wskazują na ten zasadniczy związek kultury z rozwojem człowieka – w sferze osiągnięć intelektualnych bądź estetycznych, bądź duchowych. Paragraf 53 tej
duszpasterskiej konstytucji Soboru Watykańskiego II zaczyna
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się w następujący sposób: „Jest właściwością osoby ludzkiej, że
do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi ona nie
inaczej jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr
i wartości naturalnych”. Kardynał Karol Wojtyła poświęcał
wiele uwagi temu wymiarowi. Na przykład, w czasie prelekcji
wygłoszonej w Mediolanie w 1977 roku mówił o kulturze jako
kreującej ludzkie ja w swym dramacie wolności i transcendencji
oraz jako byciu miejscem, gdzie człowieczeństwo doświadcza
tajemnicy. Później jako papież kontynuował to humanistyczne
i filozoficzne podejście, ale w rzeczywistości również poświęcał
coraz więcej uwagi pozostałym dwóm wymiarom, które pragnę opisać – empirycznej czy żywej kulturze każdego dnia oraz
temu, co zaczął nazywać „kulturą dominującą”, innymi słowy
kulturze jako sile potencjalnie dehumanizującej.
Antropologiczna czy „żywa” wersja kultury została uznana
w soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et
spes i wywiera ona oczywiście ogromny wpływ na to, jak większość ludzi wyobraża sobie znaczenie i cel ich egzystencji. Nacisk
jest tutaj położony na kulturę jako coś zwykłego raczej niż wyjątkowego. Jest to coś, co możemy nazwać kulturą przez małe „k”.
Tak rozumiana kultura jest nieunikniona jak ocean, w którym pływamy, nie zdając sobie z tego sprawy. Jest jak powietrze, którym
oddychamy, przyswajając sobie ukryte założenia, nawet o tym nie
wiedząc. Kultura życia codziennego kształtuje nasze usposobienia i horyzonty. Ta żywa kultura jest niewidoczna w dziewięciu
przypadkach na dziesięć tak, jak góra lodowa (w przeciwieństwie
do społeczeństwa, które jest bardziej widoczne i wymierne).
W ostatnich latach eksperci ds. biznesu zwracają dużą uwagę na ten wymiar nawet w życiu firmy. Edgar Schein mówi liderom organizacji, że jeśli chcą zrozumieć wpływy kulturowe
istniejące w ich świecie, muszą je badać głębiej niż jest to zwykle
zakładane. Oprócz widocznych „struktur i procesów” oraz „powiązanych z nimi wierzeń i wartości” (które są podobne do postrzegania wysokiej kultury jako wyraźnej i kreatywnej) istnieje
bardziej ukryty poziom, gdzie ludzkie uczucia i milczący odbiór
tego, co jest uważane za oczywiste mają ogromne znaczenie 1.
1

E.H. Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco 2004, s. 26.
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Jak podkreślał kanadyjski teolog Bernard Lonergan, kultura
empiryczna jest kwestią znaczeń i wartości będących podstawą całego sposobu życia. Ostatecznie to ten milczący poziom
kultury kształtuje nasze wspólne wyobrażenie rzeczywistości.
Z religijnego punktu widzenia, wszechobecność otaczającego
nas świata obrazów i założeń posiada ogromny, chociaż często
ukryty wpływ na ludzką zdolność do podejmowania decyzji na
całe życie, w tym, rzecz jasna, decyzji o wierze w Boga.
Nasza trzecia szkoła interpretacji odrzuca powszechne złudzenie, że kultura jest dziedziną neutralną, w zamian za to podkreślając jej często niebezpieczną moc. W języku Kościoła to
bardziej konfrontacyjne podejście zauważalne jest w adhortacji
papieża Pawła VI Evangelium nuntiandi, która jest owocem Synodu Biskupów z 1974 roku. Podczas tego Synodu został wprowadzony temat transformacji, czy ewangelizacji kultury.
W sposób bardziej radykalny ta mniej niewinna interpretacja
kultury znajduje wyraz w pismach René Girarda, który postrzega negatywny potencjał kultury jako wychowujący nas w kierunku zniekształconych obrazów życia jako rywalizacji. Według
Girarda, za kulturą od początku podąża przemoc, ale dzięki
Ewangelii, oszustwa, które nieświadomie zdominowały kulturę,
mogą być ujawnione i przemienione.
Rozumienie kultury jako pola bitwy prowadzi do nacisku
na wiarę jako, siłą rzeczy, kontrkulturową. Rzeczywistość tę
można wyrazić słowami Michaela Warrena: „Kultura ma największy i najbardziej niedostrzegany wychowawczy wpływ na
większość istnień ludzkich” 2. Warren należy do całej szkoły religijnych komentatorów kultury, którzy przekonani są o tym, że
stary prymat wysokiej kultury nie ma już tak kluczowego znaczenia, na jakie się powołuje. Co ważniejsze, przedstawiciele tej
szkoły poddają krytycznej analizie tendencję antropologicznego
podejścia do kultur, które zakłada, że jest ona neutralną dziedziną nadającą się do opisu, ale nie do oceny czy zmiany.
Zdaniem Willi Kymlickiej, kanadyjskiej filozof politycznej,
„jedynie posiadając bogatą i solidną strukturę kulturową, ludzie
mogą uświadomić sobie, w sposób obrazowy, dostępne im opcje
2

M. Warren, At This Time in This Place: the Spirit embodied in the local assembly,
Harrisburg 1999, s. 1.
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oraz inteligentnie zbadać ich wartość” 3. Mówiąc krótko, kultury
dostarczają środowisk do wyboru i określenia tożsamości, a to,
co dzieje się w obrębie kultur, według Kymlickiej, określa granice tego, co wyobrażalne.
Jeśli mamy później mówić o rozeznaniu otaczającej kultury,
to mamy na myśli przede wszystkim jej dwa pozostałe wymiary. Musimy rozeznać prądy w oceanie, który nas otacza każdego
dnia, i musimy rozpoznać pewne nieuchronne sfery konfliktu pomiędzy wiarą chrześcijańską i założeniami kultury dominującej.

2. Różnorodne aspekty postmodernizmu
Nawiązując do często poruszanych kwestii postmodernistycznych, proponuję rozróżnienie (które jest powszechnie akceptowane w angielskich opracowaniach tematu) pomiędzy
postmodernizmem i ponowoczesnością. Postmodernizm to filozoficzna szkoła radykalnej krytyki wobec nadmiernej pewności
obserwowanej w okresie Oświecenia dekonstrukcji, która zaczęła się od Nietzschego i obejmuje bardziej współczesnych myślicieli takich, jak Derrida czy Vattimo. Ponowoczesność odnosi się
do nowej świadomości kulturowej czy stylu życia. Oczywiście
istnieją powiązania pomiędzy intelektualnym skrzydłem i tym,
co nazywamy ponowoczesnością ulicy, ale to tej drugiej zostanie
tutaj poświęcone więcej uwagi, po prostu dlatego, że tworzy codzienny kulturowy kontekst wielu współczesnych ludzi, wpływając na założenia, które przyjmują i ich duchową wyobraźnię,
a w ten sposób na ich otwartość na wiarę.
Jeśli relatywizm filozoficzny, a nawet nihilizm są typowymi
cechami charakterystycznymi dla dekonstruktywnego postmodernizmu, to widać, jak odbijają się one echem w stylu życia i postawach ponowoczesności. Wielu ludzi charakteryzuje
obecnie rozdrobnienie i płynność, które są widoczne bardziej
niż porządek i ciągłość. Powszechna jest kruchość znaczenia
i zaangażowania, a wielu wypowiadało się na temat spadku
zamiłowania do sprawiedliwości, narcystycznego wycofania się
3

W. Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford 1989, s. 165.
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do sfery prywatnej. Ludzie obecnie mogą przejawiać tendencję
do przechodzenia od jednej mody wywoływanej przez media
do innej bez jakiejkolwiek ostoi w tradycji czy społeczności. To
wszystko stanowi ogromny problem dla wiary. Zamiast wojującego ateizmu zrodzonego z nowoczesności, postmodernistyczny brak wiary cechuje się apatią, niemożnością podjęcia żadnego rodzaju stałych zobowiązań, a także głęboką podejrzliwością
wobec instytucji. Z religijnego punktu widzenia, jest to równoznaczne z formą strapienia kulturowego (używając tego terminu
w znaczeniu ignacjańskim jako bezruchu i paraliżu pragnienia).
Jest to jeden ze sposobów podsumowania biernego i zmiennego wpływu założeń postmodernistycznych w praktyce. Jeśli
wszystko znajduje się w ruchu, a brak przy tym kotwic (ostoi),
ludzie cierpią z powodu bolesnego zamętu wokół swojej tożsamości. Obserwując tę całą nową sytuację, teolog Johann Baptist
Metz zdiagnozował „nową sekularyzację”, dostrzegając w niej
masową utratę duchowej percepcji oraz odrętwienie wobec bólu
świata. Ale na szczęście ta niepokojąca i odczłowieczająca strona
żywej ponowoczesności to nie koniec całej historii.
Tak jak ze strony filozoficznej mówi się o „odtwórczym” postmodernizmie w poszukiwaniu nowych języków znaczenia, jak
np. narracji, tak też i w żywej ponowoczesności można zaobserwować pewne bardziej kreatywne tendencje. Kilka wymiarów ludzkiego poszukiwania odzyskano z ich wzgardzonego
w ponowoczesności statusu Kopciuszka. Pojawia się nowe zainteresowanie „duchowością”, wyobraźnią, afektywnością, jak
również eksplozją refleksji na temat kobiecości oraz ekologii.
Nic więc dziwnego, że wiele z tych tematów może być traktowanych w sposób dziwaczny, a z chrześcijańskiego punktu widzenia – wysoce dwuznaczny. Niemniej, ich obecność w świadomości postmodernistycznej ma znaczenie również dla teologii
oraz rozważań duszpasterskich. W tym sensie, teolog David Tracy skomentował, że nasz postmodernistyczny czas jest bardziej
otwarty na poczucie tajemnicy religijnej oraz na prorocze, kosmologiczne i bezpośrednie wymiary doświadczenia religijnego.
Nie wyklucza to, że pewna część tej otwartości i poszukiwania
może z łatwością odbiegać od charakteru ewangelii. I to tu właśnie staje się sprawą kluczową mądrość duchowego rozeznania.
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3. Znaczenie ignacjańskiego rozeznania
Zanim dojdziemy do konkretnych procesów ignacjańskiego
rozeznania kultury, spróbujmy połączyć przedstawioną tu skrótowo diagnozę kultury oraz pedagogiczną i duchową tradycję
odziedziczoną po św. Ignacym.
Jak już zobaczyliśmy, kultura postmodernistyczna prezentuje się w przynajmniej trzech formach: jako teoria filozoficzna
(postmodernizm), jako współczesny i dezorientujący styl życia
oraz jako świadomość w poszukiwaniu (negatywne i pozytywne
skrzydła ponowoczesności) 4. Można by stwierdzić, że wszystkie
trzy wymagają doświadczenia mądrości pedagogiki ignacjańskiej,
ponieważ wszystkie trzy pozostają kruche z powodu braku korzeni. Pedagogika ta jest w gruncie rzeczy pedagogiką własności, czy
samo-przywłaszczenia, podczas gdy czającym się i w dużej mierze niedostrzeganym niebezpieczeństwem we wszystkich trzech
wersjach kultury postmodernistycznej jest tendencja do postrzegania wszystkiego jako doraźne i tymczasowe. Pedagogika ignacjańska jest w końcu drogą w kierunku zaangażowania, podczas
gdy wszystkie trzy rodziny postmodernistyczne wydają się mieć
alergię na jakiekolwiek permanentne zobowiązanie jednostki.
Wobec strapienia kulturowego wywołanego ponowoczesnością w postaci życia z dnia na dzień i zobojętnienia wobec kwestii
fundamentalnych dla życia człowieka, niektóre filary pedagogiki ignacjańskiej nabierają wyjątkowego znaczenia. Jej nacisk na
samo-przywłaszczenie oraz na rozwój w kierunku opcji życiowych wydaje się idealną przeciwwagą dla osłabiającego i relatywistycznego wpływu pewnych aspektów postmodernistycznej
żywej kultury. Zapewnia uleczenie bierności oraz ruch w stronę
czujności i aktywności kulturowej.
W kontekście naszego postrzegania kultury jako potencjalnej konfliktowej płaszczyzny dwuznacznych sił, ignacjańska
umiejętność przydatna staje się wyjątkowo. Kluczowy moment
w Ćwiczeniach duchowych to wyobrażenie sobie ludzkiej egzystencji jako pola bitwy różnych wyobrażeń i zaproszenie reko4

Rozróżnienie to jest przedstawione w mojej książce Clashing Symbols: An Introduction to Faith-and-Culture, Wydanie poprawione, Londyn 2003, Rozdział 8.
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lektanta do dostrzeżenia i wybrania wymagającej poświęceń
drogi Chrystusa. W tym duchu chcę zasugerować, w jaki sposób
ignacjańska sztuka rozeznania może być rozszerzona do całej
sfery kultury i może stać się bardzo owocnym chrześcijańskim
narzędziem oceny sprzecznych wartości kultury. Lawina pozycji
książkowych na temat teorii kultury rzadko nawiązuje do faktu,
że otaczająca nas kultura wywołuje w ludziach różne nastroje.
Takie zmiany uczuć mają ogromne znaczenie: albo wyzwalają,
albo niszczą nasze horyzonty oraz zasięg naszej wyobraźni i naszej nadziei. W tym sensie kultura kształtuje naszą afektywność
w zakresie dobra i zła, a sfera ta jest szczególnie odpowiednia
dla interpretacji ignacjańskiej.
Krótko mówiąc, w środowisku naznaczonym postmodernistycznym rozproszeniem i brakiem kulturowych korzeni, powrót do tradycji ignacjańskiej zapewnia określoną metodologię,
która może uleczyć pewne typowe rany naszych czasów. Różni
autorzy zaproponowali wyróżnienie pięciu stałych filarów w pedagogice ignacjańskiej: zainteresowanie kontekstami kulturowymi; pierwszeństwo zasad uczenia się poprzez doświadczenie
i wyobraźnię; dalsza refleksja dla wyjaśnienia znaczeń i wartości
ukrytych w doświadczeniu człowieka; okres działania, wymagający wewnętrznych opcji zachowania i zewnętrznych zobowiązań; stała ocena rozwoju uczenia się i jego owoców w praktyce 5.
Jak pisał Peter-Hans Kolvenbach, „Pedagogika ignacjańska
koncentruje się na formowaniu całej osoby, serca, umysłu oraz
woli, a nie tylko intelektu; pobudza studentów do rozeznania
znaczenia w tym, co studiują, a nie do uczenia się na pamięć” 6.
Moja szczególna polemika dotyczy tutaj nie całości pedagogiki
ignacjańskiej, ale ignacjańskiej mądrości praktycznej nazywanej
rozeznaniem duchowym i tego, jak ono może pomóc chrześcijańskiej interpretacji kultury. Umiejętność rozeznawania rozważana
była niemal wyłącznie w kontekście indywidualnych decyzji. Sądzę jednak, że może być ona rozszerzona lub dostosowana tak, by
stała się formą rozeznania kulturowego. Jeśli niektórzy zwolen5

Tych pięć kroków opisywanych jest w wielu komentarzach, na przykład
w: La Pedagogía de los Jesuitas, Ayer y Hoy, red. E. Gil, Madryt 1999, s. 23-24.
6
P.-H. Kolvenbach, Characteristics of Jesuit Education, w: La Pedagogia della
Compagnia di Gesù, Ignatianum Messina 1992, s. 103.
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nicy postawy kontrkulturowej ze strony Kościoła wobec kultury
postmodernistycznej wydają się trochę zbyt czarno-biali w swoich negatywnych komentarzach, rozeznanie jest subtelniejszym
instrumentem. Jest przeciwieństwem pośpiesznego osądu. Zadaje
ono kluczowe pytania o źródła naszych postaw, pragnień i uczuć,
a także o ich długofalowy wpływ czy efekt. Rozeznanie ma na
celu chronić i gwarantować naszą wewnętrzną wolność najlepiej,
jak tylko to możliwe, a zatem wymaga od nas uświadomienia sobie różnych zniewoleń, w które możemy być uwikłani w subtelny
sposób. Ignacjańskie rozeznanie, w odniesieniu do współczesnej
kultury, zmieniłoby sposób prowadzenia dyskusji z bardziej socjologicznego opisu zewnętrznych cech charakterystycznych dla
stylu życia do zadawania głębszych pytań o to, co się dzieje w głębi ludzkich serc, ducha i wyobraźni. Zajmuje się ono typowymi
wewnętrznymi zmianami wywoływanymi przez kulturę zewnętrzną. Czy te zmiany prowadzą ku wolności dla wiary, czy też
ku kurczeniu się własnego ja, które jest niezdolne do otwartości na
Słowo Boże? Ignacjańskie rozeznanie tak dla człowieka, jak i dla
kultur jest duchową umiejętnością interpretacji, która dostrzega
złożoność naszych pragnień i uczuć, i która podkreśla fakt, że długofalowy efekt naszych wyborów jest kryterium rozeznania.
Błogosławiony Piotr Faber w komentarzu do Ćwiczeń duchowych dawanych św. Piotrowi Kanizjuszowi proponuje jeden
z najlepszych punktów odniesienia dla zrozumienia rozeznania. Tam podkreśla nieistotność ludzkich „poglądów i refleksji”,
„myśli”, które rodzą się w trakcie modlitwy, jako sprzecznych
z decydującym znaczeniem obecności lub nieobecności Ducha
Świętego w ludzkich uczuciach i nastrojach: Duch Święty przejawia się „w pragnieniach, gestach, zapale lub zniechęceniu,
spokoju lub obawie, radości lub smutku” 7.
Krótko mówiąc, rozeznanie jest w gruncie rzeczy sztuką rozpoznawania korzeni poprzez owoce na poziomie afektywności
i odczuwanych pociągów. W drugiej edycji mojej książki Clashing Symbols, zaproponowałem sposób podsumowania kluczowych elementów rozeznania jako potrójnego D.
7

P. Faber, MHSJ Faber, cyt. za: G.W. Hughes, Forgotten Truths, w: The Ways of
Ignatius Loyola, red. P. Sheldrake, St. Louis 1991, s. 31.
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By rozpoznać Ducha Świętego, potrzebujemy dyspozycji (disposition) do otwartości i wolności. Wymaga to „oczu wiary” oraz unikania demonizujących czy tendencyjnych ewaluacji. Ta dyspozycja
opiera się na ufności, że boskie objawienie trwa nadal i może być
dostrzegane w naszych reakcjach na otaczające nas sytuacje.
By rozeznać jakiekolwiek zmiany uczuć w osobistym bądź kulturowym kontekście, tradycja ignacjańska pyta zasadniczo o kierunek (direction), w którym poruszają się ludzkie serca i istnienia:
czy ta żywa kultura prowadzi nas do tego, co jest humanizujące,
czy też dławi naszą wolność i zamyka nas na współczucie?
Po trzecie, rozeznanie istnieje nie tylko dla interpretacji, ale
i dla decyzji (decision): jest ścieżką w stronę żywych priorytetów
i zobowiązań. Ma nadzieję zagwarantować chrześcijańską jakość
naszych wyborów. Jakie praktyki mogłyby wyrazić chrześcijański styl życia w ramach dzisiejszej kulturowej złożoności?
Ta sztuka rozeznania jest dyspozycyjna (dispositional), kierunkowa (directional) oraz decyzyjna (decisional) i jako taka może być
zaadaptowana tak, by dostrzegać wpływ kultury na dobro i zło.
W sztuce rozeznania pytamy „co się tak naprawdę dzieje”, nie
powierzchownie, ale w głębi naszych kultur. W jakim kierunku
zmienia się nasza wyobraźnia społeczna? Jest to kluczowe pytanie dla rozeznania kulturowego. W ignacjańskim rozumieniu,
centralne znaczenie dla procesu rozeznania ma kontrast pomiędzy pocieszeniem i strapieniem (pustką), i on też może być reinterpretowany w celu określenia i rewizji złożonego wpływu
kultury na nasze znaczenia i wartości.
Pocieszenie i strapienie należą do afektywnej bardziej niż refleksyjnej kategorii naszych reakcji. Pocieszenie jest doświadczeniem opartym na wierze, poczuciem rozwijania się w harmonii
z tym, co w nas najgłębsze, w Duchu Świętym w nas. W wielkich możliwościach i w małych reakcjach pocieszenie jest doświadczeniem bycia w zgodności z Chrystusem i poruszania
się w kierunku wizji i wartości ewangelicznych. Strapienie jest
przeciwnym doświadczeniem dysharmonii, rozłąki, dystansu
i braku zaufania. Całe kultury mogą wywoływać te sprzeczne
tendencje, które objawiają się w dominujących nastrojach i dyspozycjach danego narodu. Ale praktykowanie tego w szczególności chrześcijańskiego sposobu interpretacji kultur wyma-
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ga gruntownej zmiany programu z opisywania zewnętrznych
wpływów i trendów czy sporządzania listy za i przeciw danej
sytuacji. Ma to na celu określenie głębszych reakcji, jakie kultura
wywołuje w ludziach.
W harmonii z pewnymi korzystnymi osiągnięciami współczesnej teologii, rozeznanie kulturowe wymaga od nas zwracania uwagi na sfery, które wcześniej zaniedbywaliśmy w naszych
bardziej intelektualnych omówieniach wiary. Na zakończenie
wymienię trzy sfery, które są podatne na szkody kulturowe,
a jednocześnie są owocnymi ludzkimi wymiarami ponowoczesności jako duchowej świadomości. Sfery, które mam na myśli,
a które zostały już wspomniane, to pragnienie, wyobraźnia
i afektywność. W tradycji ignacjańskiej tym trzem wymiarom
naszego człowieczeństwa poświęca się wiele uwagi, co stanowi
część tej strategii mającej wyleczyć naszą duchową wolność. Jeśli
kultura postmodernistyczna ogranicza naszą wolność, może to
czynić w sposób niezauważalny właśnie w tych trzech sferach.
Jeśli kultura postmodernistyczna poszukuje także nowych języków duchowości, na nowo zdaje sobie sprawę z tych właśnie
trzech wymiarów. W tym świetle, rozszerzenie ignacjańskiego
rozeznania na obszar kultury, tak, jak to zasugerowałem, świadczyłoby o tym, jak kultura może redukować czy uwalniać nasze
pragnienie, naszą wyobraźnię i naszą afektywność w dzisiejszych czasach. To właśnie tutaj dramat kulturowy naszej wolności dla wiary jest najbardziej subtelny.
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IGNATIAN DISCERNMENT
OF POSTMODERN CULTURE

In this short presentation I offer some scaffolding for understanding three fields implied in my title: a short first part will
indicate the complexity of theories of culture, a second part will
explore diverse tendencies of postmodernity, and finally the
third part will focus on the relevance of Ignatian discernment as
a specifically Christian reading of this phenomenon.

Part I: the complexity of culture
To begin with I propose another three-fold division of the
field called culture: culture as conscious creativity; as lived but
unconscious codes; and as hidden conflict.
The first version can be called culture with a capital C. Most
of the descriptions of culture produced by official bodies tend to
highlight this traditional and higher significance of the word.
Thus both Gaudium et Spes in 1965 and the Unesco definition
of 1982 indicate its essential connection with human growth – in
the realms of intellectual or aesthetic or spiritual achievement.
Paragraph 53 of that pastoral constitution of Vatican II begins:
„It is one of the marks of the human person to reach true and
authentic humanity only through culture, that is, by cultivating
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natural gifts and values”. Cardinal Karol Wojtyla devoted much
attention to this dimension. For instance, in a Milan lecture of
1977 he spoke of culture as creating the human self in its drama of freedom and transcendence and as being the place where
our humanity encounters mystery. Later as Pope he continued
this humanist and philosophical approach but also in fact paid
increasing attention to the other two dimensions I want to describe – to the empirical or lived culture of the everyday, and to
what he came to call the „dominant culture”, in other words culture as a potentially dehumanizing influence.
An anthropological or „lived” version of culture was acknowledged in Gaudium et Spes, and obviously has great influence on
how most people imagine the meaning and goal of their existence. The emphasis here is on culture as ordinary rather than
special. It is what we can call culture with a small „c”. In this
sense culture is inescapable, like an ocean in which we swim
without realising it. It is like the air we breath, where we assimilate hidden assumptions without even knowing it and where the
culture of daily life shapes our dispositions and horizons. This
lived culture is nine-tenths invisible like an iceberg (as distinct
from society which is more visible and measurable).
In recent years business experts have been paying great attention to this dimension even in the life of a commercial company.
Thus Edgar Schein tells the leaders of organisations that if they
want to understand the cultural influences at work in their world,
they need to probe deeper than is usually envisaged. Beyond the
levels of visible „structures and processes” and of „espoused beliefs and values” (which are parallel to the high view of culture
as explicit and creative), there is a more concealed level where
people’s feelings and unstated perceptions of what is „taken-forgranted” have great influence 1. Indeed the Canadian theologian
Bernard Lonergan stressed that empirical culture is a matter of
meanings and values underlying a whole way of life.
Ultimately it is this tacit level of culture that forms our collective imagination of the real. From a religious point of view the
1

Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass, San
Francisco, 2004, p. 26.
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omnipresence of our surrounding world of images and assumptions has immense if often hidden impact on people’s capacity
for life-decisions, including of course the decision about faith in
God.
Our third school of interpretation rejects the common illusion
that culture is a neutral field and instead highlights its often dangerous power. In church discourse this more confrontative approach can be seen in Evangelii nuntiandi, which emerged from
a Synod of 1974, and introduced the theme of the transformation
or evangelisation of culture.
In more dramatic terms this less innocent interpretation of
culture finds support in the writings of René Girard who sees the
negative potential of culture as educating us towards distorted
images of life as rivalry. In Girard’s view culture is shadowed
with violence from the beginning, but through the gospels the
deceptions that dominate culture unconsciously can be revealed
and transformed.
This sense of culture as a battlefield leads to the emphasis
on faith as necessarily counter-cultural. In the words of Michael
Warren, „culture is the greatest and most overlooked educational influence in most lives” 2. Warren belongs to a whole school of
religious commentators on culture who are convinced that the
old primacy of high culture is no longer as central as it claims to
be. More importantly they critique the tendency of the anthropological approach to culture to assume that it is a neutral field to
be described but not evaluated or transformed.
In the words of Will Kymlicka, the Canadian political philosopher, it is „only through having a rich and secure cultural
structure that people can become aware, in a vivid way, of the options available to them, and intelligently examine their value” 3.
Cultures, in short, provide environments for choice and identity,
and what happens within cultures, in Kymlicka’s view, shapes
the boundaries of the imaginable.

2

Michael Warren, At This Time in This Place: the Spirit embodied in the local
assembly, Temple Press International, Harrisburg, 1999, p. 1.
3
Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford University Press,
Oxford, 1989, p. 165.
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If we are to speak later of discernment of the surrounding culture, the second two dimensions are what we have most in mind.
We need to discern the currents in the ocean that surrounds us
everyday and we need to recognise some inevitable areas of conflict between Christian faith and the assumptions of the dominant culture.

Part II: diverse aspects of the postmodern
Turning to the much-discussed theme of the postmodern,
I propose a distinction (which is fairly widely accepted in English language treatments of the theme) between postmodernism
and postmodernity. Postmodernism is a philosophical school of
radical critique of the excessive certainties of the Enlightenment,
a deconstruction that starts from Nietzsche and includes more
recent thinkers such as Derrida or Vattimo. Postmodernity refers to a new cultural sensibility or life style. Of course there are
connections between the intellectual wing and what we can call
postmodernity of the street, but it is the second that will receive
more attention here, simply because it constitutes the everyday
cultural context of many people today, effecting their assumptions and their spiritual imagination and hence their receptivity
for faith.
If philosophical relativism and even nihilism are typical characteristics of deconstructive postmodernism, they are echoed in
the lifestyles and attitudes of postmodernity. Many people today
exist with more fragmentation and fluidity than order or continuity. Fragility of meaning and commitment is widespread and
many have commented on the decline in passion about justice
a narcissistic retreat to the private realm. People today can tend
to drift from one media-provoked fashion to another without
any anchors in tradition or community. All this obviously poses
a major problem for faith. Instead of the militant atheism born
of modernity, postmodern unbelief is marked by apathy, an inability to undertake permanent commitments of any kind, and
a deep suspicion of institutions. From a religious point of view
this amounts to a form of cultural desolation (using that term
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in its Ignatian sense as non-movement and paralysis of desire).
This is one way of summing up the passive and floating impact
of postmodern assumptions in practice. If everything is in movement and without anchors, people suffer from painful confusion
about their identity. Looking at this whole new scene the theologian Johann Baptist Metz has diagnosed a „new secularisation”,
involving a massive loss of spiritual perception and a numbness
before the pain of the world. But thankfully this worrying and dehumanising side of lived postmodernity is not the whole story.
Just as on the philosophical side people speak of „reconstructive” postmodernism in search of new languages of meaning
such as narrativity, so also in lived postmodernity some more
creative and positive tendencies can be observed. Several dimensions of human searching have been retrieved from their
despised or Cinderella-like status under modernity. One thinks
of the new interest in „spirituality”, in imagination, in affectivity, as well as the explosion of reflection on the feminine and on
ecology. No doubt many of these themes can be treated in a flaky
and from a Christian point of view a highly ambiguous manner.
Nevertheless their presence in postmodern consciousness is significant also for theology and pastoral reflection. In this sense
the theologian David Tracy has commented that our postmodern
moment is more open to the sense of religious mystery, and to
the prophetic, cosmological and participative dimensions of religious experience. But some of this new openness and searching
can easily remain distant from the grit of the gospel. And this is
where the wisdom of spiritual discernment becomes crucial.

Part III: Relevance of Ignatian Discernment
Before arriving at some of the specific processes of Ignatian
discernment of culture, let us build some bridges between what
we have already seen and this pedagogic and spiritual tradition
inherited from St. Ignatius.
As we have seen, postmodern culture presents itself in at
least three forms: as a philosophical theory (postmodernism), as
a contemporary and disorienting life-style, and as a sensibility of
Pedagogika...21
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searching (negative and positive wings of postmodernity) 4. One
can argue that all three need to encounter the wisdom of Ignatian
pedagogy because all three remain fragile because of their lack
of roots. This pedagogy is essentially one of ownership or selfappropriation, whereas a danger lurking, and largely unrecognised, in all three versions of the postmodern is a tendency to
see everything as temporary and provisional. Ignatian pedagogy
is ultimately an avenue towards commitment, whereas all three
postmodern families seem allergic to any permanent engagement of the self.
In view of the cultural desolation induced by postmodernity
in the shape of drifting lifestyles and apathy over ultimates, some
of the keystones of Ignatian pedagogy assume special relevance.
Its emphasis on self-appropriation and on growth towards life
options seems a perfect counter-weight to the undermining and
relativistic impact of some aspects of postmodern lived culture.
It offers a healing of passivity and a path towards cultural alertness and agency.
Also, with our recognition of culture as a potential conflict
zone of ambiguous forces, another Ignatian skill becomes highly
pertinent. A key moment in the Spiritual Exercises imagines existence as a battlefield of images and invites the retreatant to recognise and to choose the costly way of Christ. In this spirit I want
to suggest how the Ignatian art of discernment can be extended to the whole area of culture and can become a most fruitful
Christian tool for evaluating the conflicting values of a culture.
The avalanche of writing on the theory of culture seldom adverts
to the fact that the surrounding culture induces a certain set of
moods in people. Such movements of feelings are immensely
influential: they either liberate or damage our horizons and the
range of our imagination and our hope. In this sense culture
shapes our affectivity for good or ill, and this area is particularly
ripe for Ignatian interpretation.
In short, in an environment marked by postmodern dispersal and lack of cultural roots, the retrieval of the Ignatian tra4
These distinctions are developed in my Clashing Symbols: An Introduction
to Faith-and-Culture, Revised edition, Darton, Longman & Todd, London, 2003,
Chapter 8.
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dition offers a definite methodology that can heal some of the
typical wounds of our time. Various authors have proposed that
there are five constant pillars in Ignatian pedagogy: attention to
cultural contexts; priority to experiential and imaginative bases
of learning; subsequent reflection to clarify the meanings and
values implied in one’s experience; a stage of action, involving inner attitudinal options and outer commitments; constant evaluation of the growth in learning and of its fruits in practice 5.
In the words of Peter-Hans Kolvenbach, „Ignatian pedagogy
focuses upon formation of the whole person, heart, mind and
will, not just the intellect; it challenges students to discernment
of meaning in what they study rather than rote memory” 6.
My particular argument here concerns, not the whole of Ignatian pedagogy, but the Ignatian practical wisdom called discernment of spirits and how it can help a Christian reading of
culture. The skill of discernment has been thought of almost exclusively in the context of individual decisions, but I think it can
be extended or adjusted to become a form of cultural discernment. If some advocates of a counter-cultural stance on the part
of the Church before postmodern culture seem a little too black
and white in their negative comments, discernment offers a more
nuanced instrument. It is the opposite of snap judgement. It asks
key questions about the origin of our attitudes, desires and feelings and also about their long-term impact or fruit. Its aim is
to guard and guarantee our inner freedom as best we can, and
therefore it asks us to become aware of the various ways in which
we can be unfree in subtle ways. Ignatian discernment, if applied
to contemporary culture, would change the wavelength of discussion from a merely sociological account of the external characteristics of a lifestyle to asking deeper questions about what
happens within people’s hearts and spirits and imagination. It
probes the typical inner movements provoked by the outer cul5
These five steps are mentioned in many commentaries, for instance in La
Pedagogía de los Jesuitas, Ayer y Hoy, ed. Eusebio Gil, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1999, pp. 23-24.
6
Peter-Hans Kolvenbach, Characteristics of Jesuit Education, in La Pedagogia
della Compagnia di Gesù, a cura di F. Guerello & P. Schiavone, E.S.U.R., Ignatianum Messina 1992, p. 103.
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ture. Do these movements lead towards freedom for faith or towards a shrunken self that is incapable of openness to the Word
of God? Ignatian discernment, for individuals or for cultures, is
a spiritual interpretative skill which recognises the complexity
of our desires and feelings and which stresses that the long-term
fruit of our choices is the criterion of discernment.
One of the best entry points for understanding discernment is
offered by Blessed Peter Faber in a comment on his directing the
Spiritual Exercises for Saint Peter Canisius. There he stresses the
irrelevance of a person’s „ideas and reflections”, the „thoughts”
that arise in prayer, as against the crucial importance of the presence or absence of the Spirit in a person’s feelings and moods: the
Spirit shows „through desires, motions, ardour or despondency,
tranquillity or anxiety, joy or sorrow” 7.
In short, discernment is essentially an art of recognising roots
through fruits on the level of affectivity and felt attractions. In the
second edition of my book Clashing Symbols, I suggested a way
of summarizing the key elements of discernment as a triad of
three D’s.
To recognise the Spirit we need a disposition of openness and
freedom. It requires „eyes of faith” and an avoidance of demonizing or prejudiced evaluations. It rests on a trust that God’s
revelation continues and can be perceived in our responses to the
situations around us.
To discern any movement of feelings, in a personal or cultural
context, the Ignatian tradition asks essentially about the direction
in which it moves people’s hearts and lives: is this lived culture
leading us towards what is humanizing, or is it crushing our
freedom and closing us to compassion?
Thirdly, discernment exists not just for interpretation but for
decision: it is a path towards lived priorities and commitments.
Its hope is to insure the Christian quality of our choices. What
practices could embody a Christian way of life within today’s
cultural complexity?
7
Quoted from MHSJ Faber, by Gerard W. Hughes, Forgotten Truths, in The
Ways of Ignatius Loyola, ed. Philip Sheldrake, Institute of Jesuit Sources, St.
Louis, 1991, p. 31.
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In short this art of discernment is dispositional, directional
and decisional and as such it can be adapted to recognise the
impact of culture for good or ill. It asks „what is really going
on?”, not superficially but in the depths of our cultures. Towards
what is our communal imagination being moved? That is a key
question for cultural discernment. In the Ignatian understanding
central to the discernment process is a contrast between consolation and desolation, and this too can be reinterpreted in order to
identify and sift the complex influence of culture on our meanings
and values.
Consolation and desolation belong within the affective rather
than the reflective category of our responses. Consolation is a faithbased experience, a sense of expanding in harmony with what is
deepest in us, the Spirit in us. In large options and in small reactions, consolation is an experience of being-in-tune-with-Christ
and of moving towards gospel vision and values. Desolation is
the contrary experience of disharmony, disconnection, distance,
and distrust. Whole cultures can induce these contrary tendencies, which reveal themselves in the dominant moods and dispositions of a people. But to practise this specifically Christian way
for reading cultures involves a major shift of agenda from describing external influences and trends, or listing the pros and cons of
a given situation. It aims at identifying the deeper responses the
culture provokes in people.
In harmony with some fruitful developments in contemporary
theology, cultural discernment asks us to pay careful attention
to areas we may have neglected in our more intellectual discussions of faith. To conclude, without having time to develop these
themes, I will simply list three such zones that are both vulnerable
to cultural damage and yet fruitful human dimensions of postmodernity as a spiritual sensibility. The zones I have in mind, and
which have already been mentioned in the course of this paper,
are desire, imagination and affectivity. All three dimensions of our
humanity receive unique attention in the Ignatian tradition as part
of its strategy to heal our spiritual freedom. If postmodern culture
shrinks our freedom, it can do so in a hidden way exactly in these
three areas. If postmodern culture is also in quest of new languages of spirituality, it has a new appreciation of precisely these three
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dimensions. In this light, an extension of Ignatian discernment to
the field of culture, such as I have been suggesting, would reflect
on how culture can reduce or liberate our desire, our imagination
and our affectivity today. It is here that the cultural drama of our
freedom for faith is at its most delicate.
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REFLEKSJE NAD WSPÓŁCZESNĄ PEDAGOGIKĄ
IGNACJAŃSKĄ I HUMANIZMEM

Cel, jaki został postawiony przed sympozjum Pedagogika
ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, dotyczył
pozytywnej i krytycznej konfrontacji osiągnięć i dzisiejszej realizacji programowej pedagogiki ignacjańskiej w odniesieniu do
wyzwań współczesnego humanizmu. Zostały zaprezentowane
założenia i praktyka pedagogiki ignacjańskiej, chyba mało znanej w Polsce, jako alternatywy dla współczesnych pedagogik.
W tym wszystkim chodziło o pedagogikę transcendentną, uznającą istnienie Najwyższego Bytu, czyli Boga, u którego szuka ona
prawdy edukacyjnej oraz pedagogikę bez transcendencji, dla
której charakterystyczne jest weryfikowanie prawdy metodami
eksperymentalnymi, w przeciwieństwie do potwierdzanej przez
pedagogikę transcendentną prawdy objawionej (religijnej). Innymi słowy: chodzi o wymiar wertykalny i horyzontalny relacji
pedagogicznej.
Dlatego też to, co nazwać można współczesnym humanizmem, ogranicza się do owego horyzontalnego wymiaru, pedagogiki bez transcendencji. Zbyt wiele już powiedziano gorzkich
słów o ponowoczesności, o kryzysie współczesnego humanizmu, o rozmyciu i niejednoznaczności, które mają wpływ na
ocenę tego, co ma stanowić społeczną normę, bo „istniejące
w wertykalnym porządku świata normy okazały się zbyt ciasne
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i nie stanowiły gwarancji realizacji wszystkich ludzkich zachcianek” (A. Nalaskowski). Inflacja norm i hipokryzja aksjologiczna
sprawiają, iż człowiek żyje w permanentnym permisywizmie.
Co więcej, „nie ma dzisiaj ideałów, bo jesteśmy tolerancyjni”.
„Współczesna humanistyka znajduje się w stanie permanentnej «wojny» myśli, nieustannej konfrontacji idei, w wyniku której tylko jedna ma okazać się zwycięską. Ci, którzy podejmują
trud zaprzeczenia wartości istnienia jakiejś idei, angażują się na
rzecz jej zmarnowania, uczynienia jej bezwartościową, marną lub
bezużyteczną. Współczesna pedagogika jest tylko jedną z nauk,
pozwalającą uczestniczyć nam w dochodzeniu do prawdy. Wielość możliwych odczytań dzieł klasyków, dzięki ich mocnemu
osadzeniu w tradycji myśli pedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej czy psychologicznej sprawia, iż kreujemy świat iluzji,
który ma w sobie coś magicznego, coś, co dopuszcza doświadczanie przez nas sytuacji bez wyjścia” (B. Śliwerski).
A jak sprawa ma się z owym wertykalnym wymiarem,
pedagogiką transcendentną opartą na wierze w Boga i Jego
Objawieniu.
Alfred Delp SJ świadek-męczennik, przed śmiercią (2.02.1945)
w ten sposób wyraził swoje obawy, a jednocześnie wskazał na
niektóre fundamentalne idee pomocne w refleksji nad sytuacją
Kościoła chrześcijańskiego, który jest nośnikiem takiej wykładni
pedagogicznej: „Czy Kościół znajdzie jeszcze drogę ku tej generacji i ku przyszłości? Droga Kościoła, którą pragnie się przedłożyć, w imię jakiegoś Boga, którego chce się narzucić, nie jest już
możliwa do praktykowania. Poprzez nasz sposób bycia odebraliśmy ludziom nadzieję. Ludzie są zmęczeni także w Kościołach.
Przyszła szczera historia cywilizacji i ducha będzie musiała napisać smutne rozdziały na temat wkładu Kościołów we wskrzeszenie człowieka mas, kolektywizmu, dyktatorskich rządów” 1.
Te prorocze słowa nie straciły wiele na swojej aktualności,
bowiem Kościół i chrześcijaństwo nie są więcej fundamentem
życia europejskich społeczeństw, jak również programów edukacyjnych. Ta przykra prawda domaga się głębokiej refleksji
1

J. Lortz, Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee, t. 2, Torino 1992,
s. 662.
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i analizy jej przyczyn. Wartości, które Kościół i dwadzieścia wieków chrześcijaństwa noszą w sobie, nie stanowią ostatecznie
podstawowych wartości Europejczyków. Wcześniej Kościół był
formacyjno-kulturową siłą w Europie, teraz natomiast zajmuje
marginalną rolę w planach przyszłości tego kontynentu i jego
wychowanków. Idea Boga, która była wkorzeniona w dusze
Europejczyków, nie stanowi dzisiaj podstawowego sensu jako
plauzybilna hipoteza.
Chrześcijaństwo stało się „umarłą hipotezą”, która nie jest
już więcej „życiową opcją” dla Europejczyków. Nie odrzuca się
bowiem czegoś, co nie jest moją „życiową opcją”, na przykład
nigdy nie odrzuciłem hinduizmu, gdyż nie był on dla mnie nigdy życiową opcją. Dlatego wydaje się, że Europa jest zmęczona
chrześcijaństwem i jest to bardziej faktor psychologiczny aniżeli filozoficzny czy teologiczny. Żyjemy w niebezpieczeństwie
utrzymywania religijnego muzeum europejskiej przeszłości.
Chociaż nie sposób nie dostrzec chwilowych „przebudzeń”, jak
chociażby po śmierci Jana Pawła II.
Oprócz bezpośrednio doświadczanego kryzysu religijności
zauważa się poważny kryzys wartości i nieumiejętność właściwego rozróżniania norm etycznych, a więc rozróżniania dobra
od zła. Te dwie przeciwstawne wartości etyczne są często pojmowane zamiennie. Społeczeństwa europejskie są coraz to bardziej
zsekularyzowane i mają one większy wpływ na religię, aniżeli
religia na zsekularyzowane społeczeństwa. Europa przeżywa
głębokie poczucie dezintegracji wartości i brak celów dotyczących przyszłości. Nie jest jasne, jak chcemy żyć i dlaczego. Do
tego wydaje się, że dochodzi do „zlewania się” wartości chrześcijańskich ze świeckimi, miesza się profanum z sacrum.
Tak nakreślony status quo Kościoła i religii, współczesnego humanizmu i wychowania transcendentnego i bez transcendencji nie
napawa optymizmem i rozeszlibyśmy się smutni, bez nadziei.
Jako próbę odpowiedzi na taki stan rzeczy chcieliśmy przedstawić podstawowe założenia pedagogiki ignacjańskiej wyrosłej
z osobistego doświadczenia Ignacego Loyoli na fundamencie
wiary w Boga, który się objawia. Ignacy spisał to w słynnej książeczce Ćwiczeń duchowych, które stały się później punktem wyjścia dla rozwoju jezuickiej pedagogiki.
Pedagogika...22

330

Wit Pasierbek

Jakie są jej główne założenia?
Motywacje: edukacja skierowana jest na drugą osobę jako „dar
dla mnie”. Dlatego należy się „uczyć całe życie” po to, by czynić
świat i człowieka lepszym i otwartym na drugiego. Do tego dochodzi wysiłek osiągania wysokiego poziomu człowieczeństwa
i jego kultury oraz profesjonalizmu zawodowego, ale w takim
stopniu, by dzień po dniu był on wyższy i lepszy (magis).
Treści: proponowanie Jezusa Chrystusa, Mistrza, Nauczyciela,
Pedagoga jako wzór ludzkiego życia, chodzi tutaj o podkreślanie
Jego ludzkiego wymiaru, bo to nie tylko zbliża nas do Niego,
jako „Idealnego Człowieka”, ale czyni to możliwym, właśnie poprzez człowieczeństwo. Pedagogika ignacjańska kładzie mocny
nacisk na formację/kształtowanie człowieka otwartego na wszelkiego rodzaju pluralizmy: religijne, kulturowe, społeczne, światopoglądowe, czyli człowieka otwartego na inność i nowość.
Metody: dyscyplina i autodyscyplina (rozsądny, ale konieczny
system dyscypliny przejawiający się w rygorze intelektualnym,
w wytrwałym oddawaniu się poważnemu studium); rozwijanie
krytycznego zmysłu; kształtowanie woli poprzez umiejętne rozeznawanie dobra i zła; dążenie do celu o własnych siłach, samemu
dobierając adekwatne środki do jego osiągnięcia; rozpoznanie
kontekstu, doświadczenie (przeżywanie), refleksja nad doświadczeniem, działanie (na podstawie zrozumianego doświadczenia)
i ocena; umiejętne dobieranie „środków do celu”; ważna jest nie
tyle wielość przekazywanych treści, co raczej solidna, głęboka
i zasadnicza formacja („Non multa, sed multum”); uczyć nie tyle
dróg do pokonania, co wskazywać, jak „chodzić” – po nich się poruszać, tak by uczeń odkrywał siebie jeszcze bardziej uczniem.
Dzisiejsze zagrożenia: wychowanie/nauczanie zadowala się
przekazem środków do osiągnięcia finalnego celu – bez uwrażliwienia na komunikację i udział ucznia; to tworzy niebezpieczeństwo, że te instrumenty staną się wrogie i skierowane przeciwko
człowiekowi; tymczasem pedagogika ignacjańska stara się ukazać cel/ideał, a środki w ostateczności musi dobierać wychowanek sam, przy towarzyszeniu wychowawcy.
Cele: formowanie zintegrowanego człowieka, wolnego, wielkich pragnień i ideałów; człowieka „dla innych”; pełny wzrost
osoby dla służenia.
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W jaki sposób tak przedstawione założenia filozofii pedagogiki ignacjańskiej wychodzą naprzeciw wyzwaniom humanizmu XXI wieku?
Najpierw chodzi odnajdywanie właściwego humanizmu, który wiąże się z troską o realizm wiedzy, jej obiektywność, prawdę
i nade wszystko wyjątkowość człowieka, którą dzisiaj rozumie
się mniej w terminach wiedzy technicznej, bardziej natomiast
w pojęciach humanizmu społecznego: „człowiek dla innych”;
człowiek, który winien promować pedagogikę ignacjańską, nie
jest „mistrzem” naukowych olimpiad, ale człowiekiem skoncentrowanym na swoim konkretnym działaniu i jego doskonaleniu.
Temu winna towarzyszyć postawa twórczego zadziwienia nad
światem: refleksja, ocena, środki i działanie po to, by osiągnąć
cel. Pedagogikę ignacjańską cechuje także dialog wychowawcy
z wychowywanym na bazie dążności do celów wyższych (chodzi o ambicję rozwoju humanum).
Ideał człowieka, jaki wyłania się z pedagogiki ignacjańskiej
budowany jest w harmonijnej relacji wychowanek – wychowawca – świat. Jak powinna wyglądać owa symfonia, współpraca,
współzależność: wychowawca – wychowanek – świat?
Wychowawca: współczesny świat charakteryzuje się szybkimi zmianami w każdej dziedzinie życia. By je zrozumieć i w nich
się odnaleźć, by utrzymać skuteczność w pracy wychowawczej
wychowawca musi korzystać z możliwości stałej formacji oraz
osobistego rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie kompetencji zawodowych, rozwoju intelektualnego i duchowego. Wychowawca,
by mógł z powodzeniem wychowywać i przekazywać bogaty świat wartości i prawdy o człowieku, sam najpierw musi go
posiąść. A to dzieje się poprzez nieustanną formację. W konsekwencji w y c h o w a w c a s t a j e s i ę w y c h o w a n k i e m.
Wychowanek: przede wszystkim samodyscyplina i dyscyplina
w solidnym wypełnianiu swoich obowiązków (szczególny akcent
położony na studium privatum – studium spersonalizowane!); wychowanie w wolności i poszanowaniu tożsamości i podmiotowości;
szeroko rozumiana tolerancja światopoglądowa; wychowywanie
do osiągania celów poprzez własne znajdywanie środków do ich
osiągnięcia oraz postawa otwarcia i służby wobec drugiego człowieka. W tym właśnie wyrażać się winien współczesny humanizm.

332

Wit Pasierbek

Świat i humanizm: ukazywanie piękna i wartości stworzonego świata, w którym człowiek zajmuje miejsce uprzywilejowane;
„ukazywanie radykalnej dobroci świata «obdarzonego wielkością Boga», gdzie każdy element jest godny studium i kontemplacji oraz zdolny i gotowy do nieograniczonych badań”. Stąd
dialog wiary, rozumu i kultury w wychowaniu staje się niezbędny; czyniąc świat bardziej ludzkim, czyni go bardziej boskim.
Aleksander Nalaskowski pochwalił nas za temat naszego
spotkania: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego
humanizmu. „Tkwi w nim – pisał – urzekające wprost przekonanie, że jest taka pedagogika, która jeszcze przyjmuje wyzwania.
Jest w nim też ukryty pewien potencjał wiary, nadziei i miłości.
Jest tu w końcu założenie, że istnieje jakaś wspólna kultura, że
można wierzyć w mądrość, że można wychowywać, a i mieć
w tym zawarty wspólny styl, myśl przewodnią i mądrego patrona. Jednocześnie nie można nie zauważyć, że owo pytanie/
stwierdzenie ma charakter wywiedziony z określonej postawy.
Bo jeśli można kogoś wychować, to musi być ów, który wychowuje. Ktoś jest tu podmiotem, a ktoś przedmiotem wychowania.
Pojawia się hierarchia. To znaczy taki porządek, który ogranicza
wolność (ktoś jest wychowywany, a więc zmieniany), ktoś jest
nad kimś (bo wychowuje), dominują relacje oparte na innych niż
naturalne (braterstwo = więzy krwi) przesłankach”. I też to jest
słuszne. Ciągła dychotomia, dwuznaczność, rywalizacja, „nad”
i „pod”, ciało i duch, dobro i zło, miłość i nienawiść, uporządkowane struktury życia społecznego i blokersi, chaos, tradycyjne kultury i subkultury, wychowawca i wychowanek, podmiot
i przedmiot i tak wymieniać można byłoby bez końca”.
Pytanie, które sobie postawiłem, szukając jakiegoś wspólnego
wątku naszych rozważań brzmi: czy te siły, rzeczywistości, często
przeciwstawne, pedagogiki transcendentne i bez transcendencji nie
mogą istnieć w jakiejś symbiozie, symfonii? Czy nie można byłoby
szukać jakiejś formy realistycznej utopii? Oczywiście, coś, co jest
przeciwstawne, dobro albo zło nie mogą tak występować, naturalnie jest to logiczna, matematyczna sprzeczność, ale człowiek, nawet
jeżeli jest najwspanialszym logicznym układem matematycznym,
nie kieruje się w życiu jej prawidłami. Gdyby bowiem tak było,
wówczas unicestwiłby siebie poprzez trwające bez końca wojny.
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Człowiek kieruje się sercem, a w ostateczności wiarą, nadzieją
i miłością. Wiarą, bo jego osobowy charakter wynosi go poza ograniczoność li tylko cielesną, materialną; nadzieją, bo ciągle można
lepiej, dalej, radośniej i miłością, która jest paradoksem ludzkiego
postępowania: kocha się drugiego nie dlatego, że jest taki (dobry
czy niedobry), ale za to, że jest! I jeżeli pedagogika transcendentna
podaje jako ideał człowieka, mistrza, nauczyciela, pedagoga Jezusa Chrystusa to właśnie dlatego, iż nikt do tej pory w dziejach
ludzkości nie był tak dobry i tak nie kochał jak On.
Czy osiągnęliśmy zamierzony cel? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, gdyż dotyczy ono praktyki życia. Kiedyś na jednym
z kongresów w Stanach Zjednoczonych dotyczących globalizacji amerykańscy koledzy przekonywali nas, Europejczyków, iż
wszelkie kongresy, sympozja, konferencje nie mają na celu rozwiązywania postawionych problemów, a jedynie lepiej naświetlić, ukonkretnić merytorycznie i terminologicznie przedstawione
zagadnienia, jak również zaszczepić wśród uczestników zapał
do dalszej pracy poszukiwawczej nad danymi zagadnieniami.
I jeżeli udało nam się ten zapał do dalszej pracy badawczej obudzić, to cel sympozjum został osiągnięty.
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REFLECTIONS ON THE CONTEMPORARY
IGNATIAN’S PEDAGOGY AND HUMANISM

The aims put before the symposium on Ignatian Pedagogy for
the Challenges of Humanism Today concerned a positive and critical confrontation of the achievements and contemporary realization of the programme of Ignatian pedagogy in relation to the
challenges of modern humanism. The principles and practice of
Ignatian pedagogy, probably little known in Poland, have been
presented as an alternative to current existing pedagogies. The
questions centered around transcendent pedagogy, which assumes the existence of the Highest Being, God, in whom it seeks
educational truth; and the pedagogy without transcendence,
which is characterized by the verification of truth by experimental methods being in contrast to the revealed (religious) truth
confirmed by transcendent pedagogy. Briefly put, the questions
related to the vertical and horizontal dimensions of pedagogical
relation.
It may here be stated that what may be called modern humanism is limited to the horizontal dimension, the pedagogy without transcendence. Too many bitter words have already been said
about post-modernity, the crisis of modern humanism, about the
blurring and ambiguity which have had an impact on the assessment on what should constitute the social norm, since „the
norms existing in the vertical world order have turned out to be
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too narrow and did not guarantee the realisation of all possible
human whims” (A. Nalaskowski). The inflation of norms and
axiological hypocrisy make man live in a permanent permissiveness; what is more, „today, there are no ideals because we are
tolerant”.
Modern humanities are in the state of a permanent „war” of
thought, an unceasing confrontation of ideas, and as a result only
one will prove the winner. Those who make the effort to deny the
value of the existence of a certain idea, become involved in wasting it, making it worthless, futile or useless. Modern pedagogy
is just one of the disciplines which enable us to participate in attaining the truth. A multitude of possible understandings of the
meaning of the works by classical authors, as they are deeply
rooted in the tradition of pedagogical, philosophical, sociological
or psychological thought, makes us create the world of illusion,
which has something magical in itself, something which allows
us to experience a stalemate situation” (B. Śliwerski).
And so to the vertical dimension: the transcendent pedagogy,
based on the belief in God and His Revelation.
Alfred Delp SJ, the witness-martyr, before his death (2 February 1945) expressed his concerns, at the same time pointing to
some fundamental ideas helpful in the reflection on the situation
of the Christian Church, which is the vehicle for such a pedagogical interpretation, „Is the Church going to find a way towards
this generation and the future? The way of the Church, which
we desire to put forward on behalf of a God that is imposed, is
no longer possible to practice. It is through our manners that we
have deprived people of hope. People are tired inside Churches
as well. The future, sincere history of civilisation and spirit, will
have to write sad chapters on the contribution of the Church towards the resurrection of the man of masses, the man of collectivism and of dictators’ regimes” 1.
These prophetic words have not lost their value, since the
Church and Christianity are no longer the foundation of the life
of European societies or educational programmes. This sad truth
J. Lortz, Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee, vol. 2, Torino 1992,
p. 662.
1
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necessitates a deep reflection and an analysis of its causes. The
values carried by the Church and the twenty centuries of Christianity, ultimately do not constitute the fundamental values of
Europeans. Earlier, the Church was a force for cultural formation in Europe, while now it performs a marginal role in projects
concerning the future of this continent and its disciples. The
idea of God, which used to be deeply rooted in the souls of the
Europeans, today, does not constitute a basic sense as a plausible
hypothesis.
Christianity has become a „dead hypothesis” which is no
longer „a life option” for Europeans. You do not reject something
which is not your „life option”, e.g. I have never rejected Hinduism as it has never been a life option for me. This is why it seems
that Europe is tired of Christianity and it is rather a psychological
than a philosophical or theological factor. We live in the danger
of the upkeeping of a religious museum of the European past.
Though it would be impossible to overlook temporary „awakenings”, such as the one which took place after the death of John
Paul II.
Apart from the directly experienced crisis of religiosity, we
can perceive a serious crisis of values and an inability to properly discern ethical norms, being the distinguishing of good and
evil. These two contradictory ethical values are often understood
as interchangeable. European societies are becoming more and
more secularised and they exercise a greater influence upon religion than religion itself has on these secularised societies. Europe is experiencing a profound feeling of disintegration of values and a lack of goals concerning its future. It is not clear how
we want to live and why. Additionally, it seems to be a merger of
Christian and secular values; the profanum is being mixed with
the sacrum.
The above mentioned status quo of the Church and of religion,
modern humanism, transcendent and non transcendent education does not fill us with optimism and we would have to part
without hope.
As an attempt to respond to such a state of affairs, we wish to
present the basic principles of Ignatian pedagogy, which grew
from the personal experience of Ignatius of Loyola, based on his
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faith in God who reveals himself. Ignatius wrote it down in his
famous booklet Spiritual Exercises, which later became a starting
point for the development of Jesuit pedagogy.
What are its main assumptions?
Motivation: education is directed towards another person as
a „gift for me”; that is why we should „learn all our lives” in
order to make the world and man better and open towards others. This should be combined with an effort to attain a high level
within human nature and culture as well as occupational professionalism in such a way that it becomes higher and better every
day (magis).
Content: proposing Jesus Christ: a Master, Teacher, Educator
as a model for human life, emphasizing His human dimension,
which not only brings us closer to Him as an „Ideal Man”, but
makes it possible through his very human nature. Ignatian pedagogy lays a special stress on the formation/shaping of a man
open towards all kinds of pluralisms: religious, cultural, social,
of world outlook, that is a man open to what is different or new.
Methods: discipline and self-discipline (reasonable, but an indispensable system of discipline which manifests itself in an intellectual rigour, in a persistent devotion to serious study); developing a critical sense; shaping one’s will through skillful discernment
of good and evil; self-reliant pursuit of any aim by the choice of
adequate means to achieve it; discernment of context; experiencing (going through); reflection over the experience; acting (based
on the comprehended experience) and evaluation; skillful choice
of „means according to aims”; it is not so much the multiplicity of
contents but rather a solid, profound and basic formation („Non
multa sed multum”), teaching not so much the ways to follow but
showing how to „walk” – to move on them in such a way that the
disciple will discover himself even more a disciple.
Contemporary threats: education/teaching is satisfied with
the transmission of means to achieve a final goal, without being
sensitive to the student’s communication or participation; this in
turn creates a danger that the instruments will become hostile
and directed against the individual; while Ignatian pedagogy is
trying to show the goal/ideal, the means eventually have to be
chosen by the pupil himself, accompanied by the educator.
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Goals: the formation of a free, integrated man of great desires
and ideals; a man „for the others”; the full growth of a person
willing to serve others.
How do the principles of the philosophy of Ignatian pedagogy
presented above meet the challenges of 21st-century humanism?
First of all, the question is about finding a proper humanism
connected with care for the realism of knowledge, its objectivity,
truth and, above all, concern for the unique character of man,
which currently is understood less in terms of technical knowledge and more in the notions related to social humanism: „man
for others”; a man who should promote Ignatian pedagogy is not
a „master” of scholarly competitions, but a man concentrated on
his own specific activity and its advancement. This should be
accompanied by an attitude of creative amazement before the
world: a reflection, evaluation and the appropriate means and
activity in order to achieve a given goal. Ignatian pedagogy is
also characterised by a dialogue between the educator and his
pupil based on aspiration towards higher aims (the ambition to
develop humanum).
The ideal of a man which emerges from Ignatian pedagogy
is built upon a harmonious relation: the educatee – the educator – the world. What should this symphony, cooperation, interdependence: the educatee – the educator – the world look like?
The educator: the modern world is characterised by rapid
changes every domain of life. In order to understand them and
find one’s place in them; in order to preserve efficiency in educational work the educator must make use of the opportunities
presented by perpetual formation and personal development,
especially in the area of his professional competence, intellectual and spiritual development. In order to educate and to be
able to convey the rich world of values and truth about man, the
educator must first acquire them himself. This happens through
perpetual formation. Consequently, the educator becomes the
educatee.
The educatee: first of all, discipline and self-discipline in the
proper fulfilling one’s duties (a special emphasis is put on studium privatum – a personalised study!); education in freedom
and respect for personal identity and individuality, broadly un-
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derstood tolerance for various world views; education towards
achieving aims through finding on one’s own the means to obtain those aims, as well as the attitude of openness and service
for other human beings. Modern humanism should manifest itself in all of the above.
The world and humanism: showing the beauty and value of
the created world, in which man occupies the privileged position;
„demonstrating radical goodness of the world ‘endowed with
the magnitude of God’, where every element is worth studying
and contemplation and with potential for unlimited research”.
Hence the dialogue of faith, reason and culture in education becomes indispensable; making the world more human, makes it
more divine.
Aleksander Nalaskowski praised us for the topic of our meeting: Ignatian Pedagogy for the Challenges of Humanism Today. „Inherent in this title,” he wrote, „is a charming conviction that
there still exists a pedagogy which accepts challenges. It also
has the hidden potential of faith, hope and love. Finally, there is
an assumption that there exists some common culture and that
it is possible to believe in wisdom; that we can educate while
possessing a common way, a leitmotif and a wise patron. At the
same time we must notice that this question/statement derives
from a clearly defined attitude. If it is possible to educate, then
there must be an educator. Somebody is an object and somebody – a subject of education. A hierarchy appears, that is such
an order which restricts liberty (somebody is being educated,
this means: changed), somebody is over somebody else (because
he educates), the existing relationships are not based on natural
(brotherhood = bonds of blood) premises”. And also this is right.
Continuous dichotomy, ambiguity, rivalry, „over” and „under”,
body and spirit, good and evil, love and hatred, orderly structures of social life and blockers (gangs of boys from multi-dwelling
units of blocks of flat), chaos and traditional cultures and subcultures, educator and educatee, object and subject, and we could
enumerate so endlessly.
The question I asked myself while searching for a common
thread for our considerations was: can these forces, realities,
often contradictory, the transcendent pedagogies and those
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without transcendence, exist in a kind of symbiosis, symphony?
Would not it be possible to search for a kind of realistic utopia?
Obviously, contradictory things such as good and evil cannot
exist in such a way, as it is a logical, mathematical contradiction;
but a human being, even if he is the greatest logical mathematical system, in his life does not follow its rules. If he did so, then
he would annihilate himself through wars, lasting endlessly.
Man is directed by his heart, and finally by faith, hope and
love. Faith, because his character as a person conveys him beyond the bodily and material limited nature; hope, since one can
always do better, go further and more cheerfully; and love, which
is a paradox of human behaviour: one loves another not because
he is as he is (good or bad), but because he exists! And if transcendent pedagogy puts forward Jesus Christ the pedagogue as
an ideal of a man, a master, and a teacher, it is just because nobody in human history has been so good or has loved as he did.
Have we achieved the goal we aimed at? It is difficult to answer this question, as it concerns the practice of life. Once, at
a congress in the United States devoted to globalization, our
American colleagues tried to convince us, Europeans, that all
congresses, symposia, or conferences aim not at resolving the
presented questions, but that their aim is to throw a better light
on those questions, make the presented issues more concrete
from the substantial and terminological point of view, as well as
to instil in the participants the enthusiasm for further research on
the given issues. And if we succeeded in arousing the passion for
further research work, then the goal of our symposium has been
achieved.
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