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W s t ĘP

 W dobie pluralizmu wartości i relatywizmu moralnego po-
szukiwanie mistrzów i przewodników na drodze urzeczywist-
niania swojego człowieczeństwa staje się jednym z najbardziej 
istotnych, chociaż nie zawsze zauważalnych dążeń ludzkich. 
konteksty myślenia o wychowaniu charakteryzuje brak klarow-
ności sytuacji, brak pewnych dróg i ogólny brak pewności, które 
tym bardziej eksponują potrzebę coraz większego praktycznego 
i konkretnego działania wychowawczego w tak skomplikowa-
nej sytuacji pedagogicznej 1. Wobec takiej wizji rzeczywistości, 
w której rośnie poziom niepewności życia, wychowawca ma 
niełatwe zadanie towarzyszenia młodemu człowiekowi w ucze-
niu się rozstrzygania skomplikowanych dylematów moralnych, 
przez rozsądne segregowanie informacji i wybieranie wartości, 
w sytuacji kiedy pojawia się coraz więcej problemów z zaspo-
kajaniem podstawowych potrzeb człowieka, takich jak potrze-
ba bezpieczeństwa i miłości 2. to także rzeczywistość, w której 

1 Por. M. nowak, nurty myślenia w pedagogice współczesnej, w: Demokracja 
a oświata, kształcenie i wychowanie, red. H. kwiatkowska i Z. kwieciński, PtP, 
toruń 1996, s. 119.

2 Por. k. olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania, „Znak” 43(1991)9, 
s. 41.
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 potrzeba samodzielnego wybierania wartości, ich hierarchizo-
wania ze względu na uznaną prawdę, będącą wewnętrznie prze-
żytym doświadczeniem, zanikła lub w szybkim tempie zanika, 
tym samym stwarza pole do zagospodarowania dla wychowaw-
cy w procesie wychowania 3.
 taka rzeczywistość niejako zmusza, a może raczej zaprasza 
odpowiedzialnych wychowawców do głębokiej i poważnej re-
fleksji nad procesem wychowania, miejscem i rolą wychowawcy 
w tym procesie. kiedy procesy edukacyjne skupiają się głównie 
na nauczaniu, a dla pedagogów najważniejszym wymiarem 
osobowości stały się procesy poznawcze, zachodzi potrzeba do-
strzeżenia i odkrycia na nowo osoby wychowawcy w szerokim 
znaczeniu 4. 
 Pozycja zatytułowana Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej 
wpisuje się w nurt pracy pedagogów, którzy poszukiwali i po-
szukują w filozofii, duchowości czy religii natchnienia i kategorii 
pojęciowych, z jednej strony stanowiących podstawę pozna-
wania i zrozumienia rzeczywistości, również rzeczywistości 
edukacyjnej i wychowawczej, a z drugiej strony pozwalających 
tę rzeczywistość oglądać w zróżnicowanym świetle, odrywać 
myślenie o edukacji od faktów, aby z nową wiedzą do nich 
powrócić 5.
 Pedagogiką poszukującą w duchowości i religii natchnienia 
dla kształtowanej przez siebie rzeczywistości wychowawczej 
jest pedagogika ignacjańska. Poszukiwała i poszukuje ona na-
dal kategorii pojęciowych i odkrywa swoje znaczenie w świetle 
doświadczenia jej twórcy i jednocześnie założyciela Zakonu 
jezuitów (towarzystwo jezusowe), ignacego loyoli (1491-1556). 
dla tego XVi-wiecznego młodego rycerza sensem życia sta-
ło się doskonalenie swojego człowieczeństwa inspirowane 

3 Por. k. olbrycht, nauczyciel wobec koncepcji „wychowania dla” i wychowania 
do wyboru wartości, w: Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personali‑
stycznej, red. F. adamski, Uj, Pat, kraków 1993, s. 112.

4 Por. k. olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania, dz. cyt., s. 40.
5 Por. k. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, w: Pe‑

dagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. kwieciński i B. śliwerski, Wn PWn, 
Warszawa 2003, s. 33.
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doświadczeniem mistycznym. swoje doświadczenie duchowe 
spisał w małej książeczce, która do historii przeszła pod tytułem 
Ćwiczenia duchowe 6. Przez ponad 450 lat duch Ćwiczeń jest przy-
bliżany kolejnym pokoleniom. dzieło to, odczytywane w zmie-
niających się z czasem warunkach i okolicznościach, nie traci 
na swojej aktualności. doświadczenie osobiste ignacego loyoli 
odegrało szczególną rolę przede wszystkim w dwóch dziedzi-
nach: w duchowości i wychowaniu.
 W historii i tradycji mamy zatem duchowość ignacjańską oraz 
pedagogikę ignacjańską. Podkreślić należy, że pedagogika igna-
cjańska ma swoje korzenie w duchowości ignacjańskiej, w niej 
znajduje punkt odniesienia i swoje źródło. Zaznaczyć powinno 
się również, że duchowość i pedagogika ignacjańska zrodziły się 
z podstawowego pragnienia św. ignacego, jakim było pragnienie 
pomagania ludziom, aby w ten sposób umożliwić jak największej 
liczbie osób odkrywanie pełni swojego człowieczeństwa w ni-
gdy niekończącym się dążeniu do doskonałości. Pedagogika ig-
nacjańska wyrosła z charyzmatu ignacego loyoli, z ówczesnych 
potrzeb kościoła katolickiego, pogłębionej refleksji nad ideą hu-
manizmu oraz potrzeby internalizacji wartości uniwersalnych, 
które umożliwiały integralny charakter wychowania 7. jest to 
pedagogika ciągle żywa, kształtująca się przez konfrontowanie 
aktualnych problemów życia i wychowania.
 Pedagogika ignacjańska poszukuje zatem kategorii pojęcio-
wych w Ćwiczeniach duchowych i tam znajduje ich wyjaśnienie. 
czyni to zwłaszcza w zakresie określania relacji między wy-
chowawcą a wychowankiem, ich wzajemnych odniesień i za-
sad wspólnego poszukiwania najpełniejszej drogi do prawdy 

6 Ćwiczenia duchowe są nazwą własną i jednocześnie tytułem książeczki, 
w której ignacy loyola spisał swoje doświadczenie mistyczne. Powszechnie 
używanym skrótem dla Ćwiczeń duchowych jest Ćd i jest on stosowany w roz-
prawie. często także na określenie Ćwiczeń duchowych używa się skróconej 
nazwy Ćwiczenia, z czego również korzystamy w rozprawie.

7 Por. M. Rusiecki, uwarunkowania tożsamości szkół jezuickich w XVI‑XVII wie‑
ku, w: Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2, Konteksty historyczne, społeczno‑kulturowe, 
edukacyjne, red. k. chałas, B. komorowska, Wydawnictwo kUl, lublin 2009, 
s. 15.
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i pełnego odkrywania oraz realizowania swojego człowieczeń-
stwa w procesie wychowania.
 ten właśnie charyzmat, nakreślony w Ćwiczeniach duchowych, 
sprawił, że powstał swoisty system wychowania, system wycho-
wania ignacjańskiego. system wychowania jest tutaj rozumiany 
w ujęciu stefana kunowskiego, który uważa, że choć stanowi on 
swoisty wzór do naśladowania, to sam w sobie nie naśladuje rze-
czywistości wychowawczej, lecz ją konstruuje. jest on bowiem 
zespołem idei, które dotyczą interpretacji całej rzeczywistości, 
koncepcji człowieka, koncepcji życia moralnego ludzi oraz kon-
cepcji życia społecznego 8. Podejmowanie bowiem refleksji nad 
wychowaniem i nad rolą wychowawcy w procesie wychowania 
wiąże się zawsze z przyjęciem wyraźnych założeń antropolo-
gicznych i aksjologicznych 9.
 dla niniejszej rozprawy kluczem do interpretacji rzeczywi-
stości i określenia koncepcji człowieka są wspomniane już Ćwi‑
czenia duchowe. one pozwalają nazywać i określać rzeczywistość 
wychowawczą za pomocą kategorii ignacjańskich, nadając jej 
w ten sposób specyfikę. odnosząc takie rozumowanie do peda-
gogiki, której narzędzia pozwalają na logiczne uporządkowanie, 
uogólnienie i usystematyzowanie pojęć dotyczących wycho-
wania – co charakteryzuje każdą teorię, można budować teorię 
wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej.
 W polskiej literaturze przedmiotu znaleźć można bogaty do-
robek dotyczący historii szkolnictwa jezuickiego w Polsce i poza 
jej granicami 10. nie brakuje zwłaszcza opracowań z zakresu hi-
storii wychowania. W zakresie pedagogiki ogólnej, teorii wycho-
wania, dydaktyki, a w szczególności pedeutologii, zagadnienia 
pedagogiki ignacjańskiej podejmowane są jednak sporadycznie 
i zwykle w jakimś jednym określonym aspekcie, jak na przy-
kład ukazanie modelu pedagogii ignacjańskiej czy  ignacjańskiej 

8 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo sale-
zjańskie, Warszawa 2001, s. 87-88.

9 Por. k. olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, 
Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, katowice 2002, s. 33.

10 W literaturze polskiej na uwagę zasługują w tym zakresie przede wszyst-
kim prace ludwika grzebienia sj i ludwika Piechnika sj. 
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zasady magis w praktyce wychowawczej 11. Znajdujemy również 
opracowania, które odnoszą się głównie do wybranych prak-
tycznych rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie 
wychowania, zainspirowanych szczegółowymi zagadnieniami 
pedagogiki ignacjańskiej 12. Zostały także przetłumaczone na ję-
zyk polski i opublikowane dokumenty pedagogiki ignacjańskiej, 
jak: Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania 13 oraz Pedago‑
gika ignacjańska – podejście praktyczne 14. istnieją również opraco-
wania dotyczące duchowości ignacjańskiej i wszelkich form jej 
praktykowania 15.
 Rozprawa Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej może wy-
pełnić lukę w polskiej pedagogicznej literaturze naukowej do-
tyczącej wychowawczego aspektu ignacjańskiego charyzmatu, 

11 są to m.in. pozycje: M. inglot, Założenia „Ratio studiorum” (1599) i „Cha‑
rakterystycznych cech jezuickiego wychowania” (1986), w: Pedagogika wiary, red. 
a. Hajduk, j. Mółka, Wyższa szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, 
Wydawnictwo WaM, kraków 2007, s. 85-95; Pedagogika ignacjańska wobec wy‑
zwań współczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Wyższa szkoła Filozoficzno-
-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnictwo WaM, kraków 2008.

12 Przykładem jest kwartalnik o wychowaniu „Być dla innych” wydawany 
od 1997 roku przez centrum arrupe, niepubliczną placówkę doskonalenia 
nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.

13 dokument został opublikowany w 1986 roku. tytuł oryginału brzmi 
The Characteristics of Jesuit Education. W naszej rozprawie będziemy się odnosili 
do polskiego tłumaczenia i używali skrótu chcjW. chcjW to dokument, który 
posiada numerację poszczególnych akapitów, będziemy zatem posługiwali się 
odpowiednimi numerami w odnośnikach, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą 
dotyczącą dokumentów. dokument ten szczegółowo zostanie omówiony 
i przeanalizowany w iii rozdziale rozprawy jako jedno ze źródeł współczesnej 
pedagogiki ignacjańskiej.

14 dokument został opublikowany w 1993 roku. tytuł oryginału brzmi 
Igna tian Pedagogy a Practical Approach. W naszej rozprawie będziemy odnosili 
się do polskiego tłumaczenia i używali skrótu Pi. Pi jest dokumentem, który 
posiada numerację poszczególnych akapitów, będziemy zatem posługiwali się 
odpowiednimi numerami w odnośnikach, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą 
dotyczącą dokumentów. dokument ten szczegółowo zostanie omówiony 
i przeanalizowany w iii rozdziale rozprawy jako jedno ze źródeł współczesnej 
pedagogiki ignacjańskiej.

15 W zakresie duchowości ignacjańskiej należy odesłać do szeregu publi-
kacji wydanych głównie przez Wydawnictwo WaM w krakowie i artykułów 
w kwartalniku „Życie duchowe”.

Wychowawca...2 
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a w szczególności jej teoretycznego, systematycznego i meto-
dycznego opracowania. W pozycji starano się ukazać w sposób 
całościowy i syntetyzujący podstawowe założenia wymagań sta-
wianych wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej. Rozprawa 
ma charakter deskryptywny, zwłaszcza w aspekcie ukazującym 
doświadczenie wychowawcze ignacego loyoli, a także wery-
fikacyjny, który pozwala na ukazanie metodyki pracy wycho-
wawcy w pedagogice ignacjańskiej w świetle jej podstawowego 
źródła, jakim są Ćwiczenia duchowe. dla poszukującego pedagoga 
praca ma także znamiona praktyczności w zakresie sposobów 
doskonalenia siebie samego, swoich kompetencji zawodowych 
i podejmowania roli wychowawcy oraz rozumienia procesu 
wychowania w ponowoczesnej rzeczywistości. Mimo że peda-
gogika ignacjańska na przestrzeni wieków realizowała swoje 
założenia w instytucjach szkolnych, tworząc dostosowane do 
nich zasady i reguły, to jednak zawsze ich początek odnajdujemy 
w książeczce Ćwiczeń duchowych.
 celem rozprawy jest ukazanie teorii wychowawcy w peda-
gogice ignacjańskiej. Rozumiejąc teorię jako wynik pracy prze-
prowadzonej z wyraźnie stawianym sobie celem i uprawiania 
refleksji nad wybranym aspektem rzeczywistości, utrwalonej 
w formie modelu deskrypcyjnego lub wyjaśniającego, teorię 
wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej chcemy ująć jako 
teorię, którą stworzyła praktyka wychowawcza w szkołach 
powadzonych przez jezuitów. dowodzi to, że prawdopodobnie 
niemożliwe jest zamierzone działanie ludzkie bez jakiejś teorii, 
czyli swoistego zarysu teoretycznego, schematu czy modelu tego 
działania i jego celów oraz sensu (czy też wartości) 16. jednocześ-
nie konkretna teoria pedagogiczna pozwala na ukazanie wagi, 
skuteczności i wartości modelu działania wychowawczego, wy-
dobytego i utworzonego dzięki praktyce, a później przybranego 

16 Por. M. nowak, Epistemologiczne, aksjologiczne i metodologiczne podstawy 
badań pedagogicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. s. Palka, 
Pedagogika gWP, gdańsk 2010, s. 26.
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w ujęcie teoretyczne, by w następnej kolejności z większą kla-
rownością oraz skutecznością do tej praktyki powrócić 17.
 takie rozumowanie jest charakterystyczne dla humani-
stycznego nurtu badań pedagogicznych, w których wiedza jest 
kształtowana dla praktyki w określonym kontekście, ujmującym 
zjawiska holistycznie i cechującym się kreatywnością metodolo-
giczną. Podejście humanistyczne w pedagogice umożliwia do-
strzeganie nie tylko zjawisk ilościowych, ale przede wszystkim 
zjawisk jakościowych w badaniach pedagogicznych. Pedagogika 
jako nauka o wychowaniu człowieka musi zachować w swojej 
optyce badawczej jedność cielesno-duchową natury człowieka 
i przypisaną mu wolność 18. 
 W rozprawie podjęto naukową refleksję nad aktualnością 
doświadczenia, które na przestrzeni czasu, od założenia przez 
jezuitów pierwszej szkoły w Mesynie w 1548 roku aż do dzi-
siaj, stanowi o wartości pedagogiki ignacjańskiej. Ukazano, jak 
pedagogika ignacjańska może pomóc stawać się lepszymi wy-
chowawcami współczesnym nauczycielom i wychowawcom, 
w podejmowaniu codziennych obowiązków oraz prowadzeniu 
młodych ludzi ku lepszej jakości życia i dążeniu do doskonałości 
swojego człowieczeństwa.
 Rozprawą tą chcemy się włączyć w dyskusję wokół jasnego 
określenia roli wychowawcy i jego miejsca w rzeczywistości 
wychowawczej. Wobec tak zarysowanej problematyki sformu-
łowano problem badawczy rozprawy: jaki model i jaką teorię 
wychowawcy proponuje pedagogika ignacjańska? 
 Poszukując odpowiedzi na problem główny, istotne staje się 
sformułowanie problemów szczegółowych. Problemy szczegó-
łowe domagają się odpowiedzi na następujące pytania: 
 jakie są założenia pedagogiki ignacjańskiej w odniesieniu do 
pracy wychowawcy?

17 Por. M. nowak, Metodologia pedagogiki między „naukowością/teoretycznością” 
a „praktycznością”, w: Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. 
d. kubinowski i M. nowak, oficyna Wydawnicza impuls, kraków 2006, s. 151.

18 Por. d. kubinowski, Przyrodnicze i humanistyczne podstawy badań pedago‑
gicznych, w: Podstawy metodologii badań w pedagogice, dz. cyt., s. 32.
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 jaka jest rola osobistego doświadczenia wychowawczego ig-
nacego loyoli dla pedagogiki?
 jaki model koncepcyjny wychowawcy wyłania się z tekstów 
źródłowych dla ignacjańskiego charyzmatu i praktyki edukacyj-
nej szkół jezuickich?
 jakie są podstawy metodyki pracy wychowawcy w pedago-
gice ignacjańskiej?
 czy model wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej może 
być aktualny dla współczesnego wychowania?
 odpowiedzi na postawione pytania poszukiwano w tekstach 
źródłowych pedagogiki ignacjańskiej, w tradycji pracy szkół pro-
wadzonych przez jezuitów, tradycji edukacyjnej i wychowawczej 
towarzystwa jezusowego oraz w doświadczeniu ignacjańskiego 
charyzmatu w praktyce wychowawczej w instytucjach eduka-
cyjnych i wychowawczych w Polsce i za granicą. 
 Rozstrzygnięcia przedstawionych problemów podjęto się 
metodami: fenomenologiczną, hermeneutyczną, analizy rekon-
strukcyjnej. W rozprawie zdecydowano się na te metody, gdyż 
pozwalają one dotrzeć do złożoności i osobliwości badanych 
zjawisk wychowawczych, w naszym przypadku „zjawiska” 
wychowawca. 
 W analizach współczesnej rzeczywistości powyższe metody 
pozwalają na wydobycie wartości, sensu i znaczenia oraz na 
rozumienie przede wszystkim człowieka, następnie świata i sy-
tuacji wychowawczej. Podstawowym założeniem metod jakoś-
ciowych jest przekonanie, że 

świat społeczny (a ten wymiar świata jest głównym przedmio-
tem zainteresowania nauk o wychowaniu) jest z jednej strony 
światem konstruowanym przez działania i wzajemne oddziały-
wanie ludzi, z drugiej strony, że konstrukcja ta jest obdarzona 
sensem i znaczeniem 19.

19 d. Urbaniak-Zając, j. Piekarski, Badania jakościowe – uwagi wprowadzają‑
ce, w: Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych – studia i materiały, red. 
d. Urbaniak-Zając i j. Piekarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2003, s. 22.
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 Metoda fenomenologiczna będzie szczególnie obecna 
w pierw szej części rozprawy, gdzie chcemy ukazać wycho-
wawcę w dobie ponowoczesności. Pozwoli ona na uzyskanie 
horyzontu interpretacyjnego dla dalszych analiz roli i znaczenia 
wychowawcy, wychowawcy ignacjańskiego w codziennej pracy 
pedagogicznej 20. Metoda ta posłużyła także w ostatniej części 
rozprawy do analizy wybranych aspektów doświadczenia szkół 
i ośrodków edukacyjnych prowadzonych przez jezuitów i ich 
świeckich współpracowników, które wypełniając założenia pe-
dagogiki ignacjańskiej, wypracowały własne wzory realizowania 
ignacjańskiego modelu wychowania. Przykładem będzie Jesuit 
Secondary Education Associatoin i opracowany przez nich Profile of 
an Ignatian Educator, a także Profile of the Graduate of a Jesuit High 
School at Graduation.
 Metoda hermeneutyczna, wychodząc od analizy doświadcze-
nia wychowawczego, pozwala, na bazie jego potocznego pojmo-
wania, dochodzić do odnowionego rozumienia rzeczywistości 
wychowawczej i nadać nowy sens konkretnej sytuacji wycho-
wawczej 21. samo pojęcie hermeneutyka oznacza sztukę interpre-
towania – dla potrzeb dalszych badań będzie to interpretowanie 
pedagogiczne, to znaczy patrzenie na rzeczywistość wychowaw-
czą oraz charyzmat ignacjański przez „okulary pedagogiczne” 22. 
Metoda hermeneutyczna jest zatem metodą opisującą i interpre-
tującą rzeczywistość, którą trzeba czytać niczym tekst, a celem 
poznania hermeneutycznego jest rozumienie, zaś przedmiotem 
rozumienia zawsze to, co jednostkowe, stosunek subiektywnego 
przeżycia do tego, co obiektywne 23. Metoda ta będzie pomocna 

20 Por. k. ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, 
w: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, red. s. Palka, Wydawnictwo Uj, 
kraków 1998, s. 37-41.

21 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw kUl, 
lublin 2000, s. 64.

22 Por. M. nowak, Metoda hermeneutyczna w pedagogice, „Roczniki nauk 
społecznych kUl”, XXi(1993)2, s. 50, a także k. ablewicz, Hermeneutyka i feno‑
menologia w badaniach pedagogicznych, dz. cyt., s. 33.

23 Por. t. Bauman, Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych, w: t. Pilch, 
t. Bauman, Zasady badań pedagogicznych – strategie ilościowe i jakościowe, Wydaw-
nictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 272.
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w odczytywaniu rzeczywistości wychowawczej po ignacjańsku, 
a zwłaszcza tego jej aspektu, który odnosi się do pracy wycho-
wawcy, ukazując ignacjańskie rozumienie metodyki postępowa-
nia wychowawcy. 
 Metodą wykorzystaną w rozprawie jest także analiza rekon-
strukcyjna lub, inaczej mówiąc, krąg hermeneutyczny, który pole-
ga na stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi na wyłaniające się 
zagadnienia, stanowiąc swoistą niekończącą się rozmowę 24. jest 
to tworzenie nowego rozumienia na podstawie tego, co jest już 
rozumiane. konstruowana jest najpierw rzeczywistość, składająca 
się z szeregu elementów, aby w następnej kolejności podjąć pró-
bę ich zrozumienia. tym konstruowaniem kieruje oczekiwanie 
sensu, zrodzone przez kontekst tego, co już zaistniało wcześniej. 
to znaczy, że nasze rozumienie i następnie konstruowanie rze-
czywistości wychowawczej nie rozpoczyna się w punkcie „zero”, 
ale zakłada przedrozumienie. Rozumienie odbywa pewną drogę 
w czasoprzestrzeni ludzkiej myśli, co jakiś czas osiągając punkt 
najdalszy z możliwych na danym etapie, i wraca odmienione do 
punktu wyjścia. Punkt wyjścia leży już jednak nieco „wyżej”, gdyż 
przewyższa pierwotny stan bogac twem wiedzy i doświadczenia. 
W ten sposób rozwija się spirala rozumienia 25. 
 W tak konstruowanej rzeczywistości rozumienie przebie-
ga stale od całości do części i na powrót do całości 26. Pytania 
i odpowiedzi pojmowane hermeneutycznie nie dają konkretnej 
wiedzy, a mimo to są poznaniem, gdyż ich wartością poznawczą 
jest dostrzeganie stale nowych pytań i udzielanie ciągle nowych 
odpowiedzi 27. analizując poszczególne elementy wychowania, 
należy dążyć do nieustannego łączenia rozumianych elemen-
tów w całość, łącznie ze światem, w którym występuje sytuacja 

24 Por. j. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, w: Py‑
tanie, dialog, wychowanie, red. j. Rutkowiak, Wn PWn, Warszawa 1992, s. 44.

25 Por. k. ablewicz, Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, 
dz. cyt., s. 29.

26 Por. H.g. gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Wy-
dawnictwo inter esse, kraków 1993, s. 277-278.

27 Por. j. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, dz. cyt., 
s. 47.
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 wychowawcza. chodzi o przełamywanie schematów pojęcio-
wych i prowadzenie rozmowy z „rzeczywistością”, otwartą na 
perspektywę nowego zrozumienia siebie 28.
 analiza rekonstrukcyjna poszukuje prawdziwego, pierwot-
nego zakorzenienia danego zjawiska, gdyż puszczone w obieg 
rzeczywistości i wyrwane ze swego pierwotnego kontekstu traci 
znaczenie 29. Podkreślić należy 

ważność postawy ciągłej indywidualnej reinterpretacji doświad-
czenia, stałego trudu podejmowania na nowo trwale obecnych, 
choć za każdym razem odmiennie dostrzeganych i rozumianych 
pytań, poszukiwania na nie odpowiedzi z jednoznaczną świa-
domością ich niepewności, prowizoryczności i ograniczoności 30.

 Rozumienie, dzięki przyjętej zasadzie koła czy kręgu herme-
neutycznego 31, ma charakter analityczny, gdyż całość jest rozu-
miana dzięki jej poszczególnym częściom. i tak, aby zrozumieć 
sytuację wychowawczą z jej składowymi elementami, musimy 
najpierw rozumieć jej poszczególne elementy. W rozumieniu 
hermeneutycznym rekonstrukcja pytania, na które odpowiedzią 
jest dana tradycja (w naszej rozprawie tradycja ignacjańska), 
zostaje umieszczona w czasie i kontekście, w którym żyje inter-
pretator i on powinien poszukać odpowiedzi w rzeczywistości 
takiej, jaką ona jest 32.

28 Por. H.g. gadamer, Rozum, słowo, dzieje, Państwowy instytut Wydawni-
czy, Warszawa 2000, s. 117.

29 Por. H.g. gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, dz. 
cyt., s. 175.

30 M. Reut, Hermeneutyka i dialog, w: Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, 
red. B. śliwerski, oficyna Wydawnicza impuls, kraków 2000, s. 78.

31 W literaturze przedmiotu spotykamy oba te określenia, ale i tak wydają 
się one nie do końca adekwatne. Mowa bowiem o ruchu po kole czy okręgu. Po 
przebyciu jakiegoś odcinka czasu nie wraca się jednak do tego samego miejsca 
w rozumieniu i tak rozumienie jest inne choćby dlatego, że nabrało innego 
dystansu czasowego, stąd najtrafniejszym określeniem jest mówienie o spirali 
hermeneutycznej.

32 Por. a. Bronk, Rozumienie, dzieje, język – filozoficzna hermeneutyka H.G. Ga‑
damera, Redakcja Wydawnictw kUl, lublin 1988, s. 163.
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 W rozprawie zajęto się rozumieniem osoby wychowawcy 
i tym, jak on sam może rozumieć zaistniałą w danym momencie 
sytuację wychowawczą. tym, co skonstruowane wcześniej, a do 
czego teraz mamy dystans czasowy, jest pedagogika ignacjańska, 
dzięki której dzisiaj stawiamy pytanie o wychowawcę ignacjań-
skiego, czy może nawet o idealnego wychowawcę ignacjańskiego.
 W rozprawie dokonano także analizy krytycznej materiałów 
źródłowych, takich jak pisma pedeutologów i teksty źródłowe 
dotyczące pedagogiki ignacjańskiej.
 Przedstawiony problem rozprawy oraz zebrany w trakcie ba-
dań materiał pozwolił na podzielenie struktury rozprawy na czte-
ry rozdziały. W pierwszym rozdziale dotyczącym ogólnego stanu 
badań nad teorią wychowawcy przede wszystkim zdefiniowano 
główne dla rozprawy kategorie pojęciowe, takie jak: wychowanie, 
wychowawca, pedagogia i pedagogika ignacjańska. Zdefiniowa-
nie pojęcia „pedagogika ignacjańska” pozwala na zorientowanie 
się, w jakim obszarze badań będziemy się poruszać i jaki zakres 
będą one obejmowały. W pierwszym rozdziale przedstawimy 
również rozumienie roli i zadań wychowawcy w wybranych 
okresach myśli pedeutologicznej, ukazując jego przemianę i roz-
wój aż do wyodrębnienia się pedagogiki naukowej w XiX wieku. 
Poszukiwanie idealnego wychowawcy zaprezentowane jest na 
przykładzie wybranych prac pedeutologicznych: ernesta linde-
go (1864-1943), jana Władysława dawida (1859-1914), Zygmunta 
Mysłakowskiego (1890-1971), Mieczysława kreutza (1893-1971), 
józefa kretz-Mirskiego (1882-1943), stefana Baleya (1885-1952), 
stefana szumana (1889-1972) i stanisława dobrowolskiego 
(1883-1978). omówiono także typologię koncepcji pedeutologicz-
nych we współczesnych kierunkach pedagogicznych, grupując je 
w magistrocentryzm, pajdocentryzm i technocentryzm.
 drugi rozdział Doświadczenie wychowawcze Ignacego Loyoli 
jako podstawa ignacjańskiej pedeutologii ukazuje osobę założyciela 
towarzystwa jezusowego i okoliczności, w jakich doświadczał 
on „procesu wychowania”. Rozdział jest podzielony na trzy 
części. najpierw przedstawiono osobiste doświadczenie igna-
cego  loyoli jako wychowanka, które to przygotowało go do 
samo dzielnej pracy wychowawczej i zostało zakończone etapem 
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samowychowania w czasie studiów. następnie zaprezentowano 
doświadczenie samodzielnej pracy, również na swój sposób wy-
chowawcze, ignacego loyoli, które w dużej mierze skupiało się 
na zakładaniu i tworzeniu podstaw nowego zakonu – towarzy-
stwa jezusowego – oraz na praktykowaniu ignacjańskiego wy-
chowania, przede wszystkim w ramach działalności apostolskiej 
podejmowanej głównie na terenie Rzymu. W ostatnim etapie 
realizacji tego rozdziału opisujemy promieniowanie doświad-
czenia wychowawczego ignacego loyoli na jego następców po 
jego śmierci aż do współczesności. Pozostało ono wciąż żywe 
dzięki praktykowaniu w działalności wychowawczej i eduka-
cyjnej głównych założeń ignacjańskiego charyzmatu, takich jak: 
praesupponendum, obojętność ignacjańska, magis, caritas discreta, 
ignacjańskie rozeznawanie, kontemplatywność w działaniu.
 W trzecim rozdziale zatytułowanym Źródła dla badań pedeuto‑
logicznych w pedagogice ignacjańskiej zostały przeanalizowane 
teksty źródłowe, które stanowią o ignacjańskim charakterze 
pedagogiki i są podstawą nakreślenia sylwetki wychowawcy 
w pedagogice ignacjańskiej. teksty te podzielono na trzy grupy. 
Pierwszą grupę stanowią pisma samego ignacego loyo li, które 
są punktem odniesienia w poszukiwaniu znaczenia tego wszyst-
kiego, co w pedagogice możemy nazwać ignacjańskim. Będzie 
to książeczka Ćwiczeń duchowych, Listy oraz jego autobiografia 
zatytułowana w języku polskim jako Opowieść Pielgrzyma 33. 
druga grupa tekstów źródłowych dla poszukiwań wzoru wy-
chowawcy w pedagogice ignacjańskiej to dokumenty będące 
częścią tradycji jezuickiej. do badań wybrano Konstytucje Towa‑
rzystwa Jezusowego, zwłaszcza ich czwartą część, gdzie założyciel 
zakonu zarysował szkic wychowawczego i edukacyjnego zaan-
gażowania jezuitów oraz Ratio Studiorum 34, którą ignacy loyola 

33 Opowieść Pielgrzyma, czyli autobiografia św. Ignacego. Posługując się w dal-
szej części rozprawy tekstem Opowieści Pielgrzyma, będziemy używali skró-
tu oP i jak w przypadku większości dokumentów będziemy podawali numery, 
do których się odnosimy.

34 Ratio Studiorum to potoczne określenie dla Ratio atque Institutio Studiorum 
Societatis Jesu, czyli ustawy szkolnej Towarzystwa Jezusowego. W rozprawie dla 
określenia tego dokumentu będzie używany skrót nazwy Ratio Studiorum.
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zapowiedział w Konstytucjach, a która jest szczegółowym opisem 
i spisem zasad funkcjonowania szkół prowadzonych przez to-
warzystwo jezusowe.
 ostatnią część rozdziału stanowią współczesne dokumenty 
pedagogiki ignacjańskiej, które w swoich założeniach nawiązują 
z odnowioną energią do ignacjańskiego charyzmatu w dziedzinie 
wychowania, umożliwiając tym samym przełożenie ignacjań-
skich zasad wychowania i nauczania nie tylko na sytuację w szko-
łach i ośrodkach prowadzonych przez jezuitów, ale także każdej 
instytucji wychowawczej, która w swojej pracy edukacyjnej chce 
kierować się założeniami pedagogiki ignacjańskiej. są to pozycje: 
Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania oraz Pedagogia igna‑
cjańska – podejście praktyczne, które stanowią wynik pracy komisji 
specjalnie powołanych do przygotowania opisu charakterystycz-
nych cech ignacjańskiego charyzmatu w odniesieniu do wycho-
wania i edukacji, w celu jaśniejszej i wyraźniejszej deskrypcji 
szczególnego charakteru jezuickiego wychowania. omówiono 
także Dekrety XXXIV Kongregacji Towarzystwa Jezusowego w odnie-
sieniu do wizji wychowawcy ignacjańskiego współcześnie. 
 czwarty rozdział rozprawy, zatytułowany Wychowawca igna‑
cjański, ukazuje istotne cechy wychowawcy ignacjańskiego, jego 
specyficzne ignacjańskie sposoby i „narzędzia” pracy wraz z całą 
metodyką pracy wychowawczej. Prezentuje ignacjańską antropo-
logię, która stanowi punkt odniesienia dla wychowawcy ignacjań-
skiego, profil absolwenta ignacjańskiego oraz wybrane, charakte-
rystyczne funkcje typowe dla wychowawcy ignacjańskiego. 
 W tym miejscu pragnę wyrazić podziękowania tym osobom 
i instytucjom, dzięki których pomocy możliwe było zebranie 
tego materiału badawczego do rozprawy. chcę tu wymienić 
organizatorów projektów international jesuit education leader-
ship Project, colloquium on the Ministry of teaching, Update 
international jesuit education leadership Project session, in-
ternational conference on leadership, dzięki którym mogłam 
lepiej i głębiej poznać rolę i pracę wychowawcy w pedagogice 
ignacjańskiej. Projekty te zainspirowały mnie do dalszych po-
szukiwań w zakresie pedagogiki ignacjańskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem osoby wychowawcy. 
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Rozdział 1

t e o R i a  W Y c H o Wa W c Y  – s t a n  B a d a ń

 W pierwszych słowach Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim 
można przeczytać, że „wszyscy ludzie jakiejkolwiek rasy, stanu 
i wieku mają, jako cieszący się godnością osoby, nienaruszalne pra-
wo do wychowania” 1. Prawo to może być zachowane i wypełnia-
ne wtedy, kiedy obok wychowanka zaistnieje osoba wychowawcy. 
 dla przedstawienia modelu wychowawcy w pedagogice 
ignacjańskiej chcemy ukazać szersze tło badań nad osobą wy-
chowawcy. Podejmowanie refleksji dotyczącej wychowawcy 
bardziej lub mniej aktywnie podejmowane jest w pedagogice 
od czasów starożytnych. istotną zmianę spojrzenia na osobę 
wychowawcy wniosło chrześcijaństwo, nade wszystko stawiając 
osobę chrystusa jako wzór człowieka i wychowawcy. inspiracja 
chrześcijańska znajdowała i nadal znajduje odzwierciedlenie 
w wielu systemach wychowania. W rozprawie chrześcijański 
aspekt wychowania będzie odnoszony do pedagogiki ignacjań-
skiej i w tej perspektywie chcemy ukazać sylwetkę, rolę i zadania 
wychowawcy.
 W badaniach nad osobą wychowawcy nie można pominąć 
jego osobowości i szczególnych cech, które kształtowała zarówno 

1 dWcH 1.
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przeszłość, jak i współczesność. na uwagę zasługują zwłasz-
cza różne ujęcia roli wychowawców w procesie wychowania, 
które możemy ująć jako: magistrocentryzm, pajdocentryzm 
i technocentryzm.

1.1. Pedagogika i wychowanie – 
analiza ważniejszych pojęć
 W pedagogice, podobnie jak w innych dziedzinach wiedzy, 
ważną rolę odgrywa język, jednak – tak jak w innych dyscypli-
nach – nie wszystkie pojęcia są od razu precyzyjnie zdefiniowa-
ne. czasami, wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i praktyką 
edukacyjną, trzeba poszukiwać nowych i adekwatnych znaczeń 
poszczególnych kategorii. dynamicznie zmieniająca się rzeczy-
wistość niejako wymusza tę dynamikę rozwoju kategorii rów-
nież w odniesieniu do pedeutologii, gdyż pojawiają się nowe 
role i zadania dla wychowania oraz wychowawcy, a w pewnych 
praktycznych rozwiązaniach także dążenia do tworzenia no-
wych kategorii, choć istota wychowania pozostaje zachowana. 
 dla rozprawy podstawowymi kategoriami, które chcemy 
zdefiniować, są: wychowanie, wychowawca, pedagogia i peda-
gogika ignacjańska.

1.1.1. Wychowanie
 Podejmując próbę nowego zinterpretowania pojęcia „wycho-
wanie”, warto mieć na uwadze fakt, że definicji wychowania 
możemy mieć tyle, ilu jest wychowawców, a w sensie koncep-
cyjnym tyle, ile jest współczesnych nurtów i teorii związanych 
z wychowaniem. 
 W słownikach, leksykonach, encyklopediach znajdujemy sto-
sunkowo krótkie i lapidarne ujęcia wychowania. W Leksykonie 
PWn – Pedagogika wychowanie to 
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całokształt procesów i oddziaływań zachodzących w toku wza-
jemnych relacji między dwiema osobami, pomagających im 
rozwijać własne człowieczeństwo 2.

 Wincenty okoń definiuje wychowanie jako 

świadomie organizowaną działalność społeczną opartą na sto-
sunku wychowawczym między wychowankiem a wychowawcą, 
której celem jest wywołanie zamierzonych zmian w osobowości 
wychowanka 3.

Z kolei stefan kunowski w definiowaniu wychowania wychodzi 
od potocznego, jego zdaniem, rozumienia słowa „wychowanie”, 
które ma oznaczać 

wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych (wychowaw-
ców) przede wszystkim na dzieci i młodzież (wychowanków), 
aby kształtować określone pojęcia, uczucia, postawy, dążenia 4.

 Podstawą dla tej definicji jest założenie, że używając słowa 
„wychowanie”, należy mieć na uwadze: działanie wychowaw-
cze, czyli czynności wychowawców; warunki, okoliczności 
i bodźce, czyli sytuacje wychowawcze; wynik wychowania, 
czyli wytwór wszystkich działań i warunków; zachodzące zmia-
ny, czyli całkowity proces wychowawczy rozwoju człowieka 5. 
Uwzględniając powyższe elementy, s. kunowski definiuje osta-
tecznie wychowanie jako 

długotrwały ciąg zmian, zachodzących w procesie wszechstron-
nego rozwijania się człowieka, w czym biorą świadomy udział 
przez swą działalność wychowawcy, współdziałają przy tym 
różne okoliczności i warunki jako sytuacje wychowawcze oraz 
dążności samego wychowanka do osiągnięcia coraz większej 

2 Wychowanie, w: Leksykon PWn. Pedagogika, red. B. Milerski i B. śliwerski, 
Wn PWn, Warszawa 2000, s. 274.

3 Wychowanie, w: W. okoń, nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo aka-
demickie „Żak”, Warszawa 2001, s. 447.

4 s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 19.
5 Por. tamże, s. 166.
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pełni samodzielności umysłowej, moralnej i życiowej jako naj-
dalszego wytworu wychowania 6.

 antonina gurycka w definiowaniu wychowania podkreśla 
konieczność uwzględnienia wielości jego ujęć. Pierwsze z nich 
to pojmowanie wychowania jako systemu instytucji wychowu-
jących, czego przejawem jest oficjalny system wychowania. na-
stępnie określa wychowanie jako system wychowawczy określo-
nej instytucji wychowującej. kolejne ujęcie traktuje wychowanie 
jako działalność wychowawcy. Wskazuje też na wychowanie 
jako przebieg rozwoju wychowanka oraz na wychowanie jako 
produkt i efekt oddziaływań wychowawczych 7.
 dokonując analizy tych wielu ujęć, a. gurycka definiuje 
ostatecznie wychowanie jako złożony i dynamiczny układ od-
działywań, który ma wywoływać zmiany w osobie poddanej 
tym oddziaływaniom. Wyróżnia w ten sposób definicje psycho-
logiczną i pedagogiczną wychowania 8. na swoistą złożoność 
wychowania wskazuje również józef Mirski, dla którego wy-
chowanie oznacza szczególną czynność, mniej lub więcej ciągłą, 
celową, systematyczną i przy tym wysoce złożoną, wykonywaną 
przez wychowawcę i skierowaną w stronę dziecka (wychowan-
ka). Wychowanie może też być skierowane na ostateczny skutek 
tej szczególnej czynności, jak i na proces złożony z działania wy-
chowawcy i ze zmian zachodzących równolegle w wychowanku 
aż do osiągnięcia przezeń etapu dojrzałości 9.
 definicja wychowania według janusza tarnowskiego wska-
zuje, że wychowanie to 

6 tamże.
7 Por. a. gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego – analiza psy‑

chologiczna, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1979, s. 33.
8 Por. tamże, s. 41.
9 Por. j. Mirski, Wychowanie i wychowawca, nasza księgarnia, Warszawa 

1936, s. 11.
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całokształt sposobów i procesów pomagających istocie ludzkiej, 
zwłaszcza przez interakcję, urzeczywistniać i rozwijać swoje 
człowieczeństwo 10.

W tej definicji istotne jest, czy między wychowawcą a wychowan-
kiem dochodzi do obustronnie aktywnej, symetrycznej interakcji 
„o ludzkim obliczu”, której celem jest „rozbudzenie duchowości 
dziecka za pomocą dialogu i autentyzmu wychowawcy” 11. 
 Marian nowak zauważa, że specyfika definiowania pojęcia 
„wychowanie” wymaga wyróżnienia jego szerokiego i węższe-
go znaczenia. Wychowanie w szerszym znaczeniu to wszelkie 
oddziaływanie na człowieka, współtworzące jego osobową in-
dywidualność. chodzi tu o różnorodne i dokonujące się w wielu 
obszarach życia człowieka oddziaływania: rodzinne, środowi-
skowe (sąsiedzkie, koleżeńskie), szkolne, zawodowe, wynika-
jące z uczestnictwa jednostki w różnych grupach społecznych: 
rodzinnych, rówieśniczych, zawodowych, narodowych, pań-
stwowych. Wszystko to wpływa na jednostkę, na jej postępowa-
nie, na podejmowane decyzje i kształtowanie osobowego „ja”. 
takie szerokie rozumienie wychowania zawiera w sobie swoisty 
postulat troskliwej opieki, kształtowania i prowadzenia wycho-
wanka do pełni rozwoju.
 Wychowanie w sensie węższym obejmuje zamierzone i świa-
dome oddziaływanie na wychowanka, podejmowane w określo-
nym celu i w określonej sytuacji. W tym rozumieniu pojawia się 
już problem wartości i otwarcia się na perspektywę aksjologicz-
ną. nie ma bowiem możliwości, by wychowywać bez postawie-
nia celu wychowania, a cel zakłada określone wartości 12.
 W tym węższym rozumieniu wychowania, które dookreśla 
postawienie celu wychowania przez przywołanie konkretnych 

10 definicję przyjmuje j. tarnowski za niemieckim prof. klausem schallerem, 
w: j. tarnowski, Jak wychowywać, Wydawnictwo atk, Warszawa 1993, s. 66.

11 B. śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, oficyna Wydawnicza 
impuls, kraków 2005, s. 68.

12 Por. M. nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, w: Człowiek – 
wartości – sens – studia z psychologii egzystencji, red. k. Popielski, Redakcja Wy-
dawnictw kUl, lublin 1996, s. 242.
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wartości, odnajdujemy rozumienie, jakie podaje Deklaracja o wy‑
chowaniu chrześcijańskim, w której czytamy, że

prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej 
w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra spo-
łeczności, których człowiek jest członkiem i w których obowiąz-
kach, gdy dorośnie, będzie brał udział. należy więc zgodnie 
z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydak-
tycznych dopomagać dzieciom i młodzieży do harmonijnego 
rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych 
i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalsze-
go zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu włas-
nego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej 
wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu 
przeszkód 13.

 Podejmując się uporządkowania tak wielu definicji wychowa-
nia występujących w pedagogice, można przyjąć podział s. ku-
nowskiego, który dzieli definicje wychowania na cztery grupy, 
biorąc pod uwagę elementy występujące w wychowaniu 14.
 Pierwsza grupa definicji to definicje prakseologiczne, które 
podkreślają jako istotne dla wychowania przede wszystkim dzia-
łanie wychowawców, wpływanie na wychowanków i urabianie 
ich. dotyczą one tego, jak działać, by wychowywać i przekazywać 
wartości. tym, kto działa, jest tutaj wychowawca. jest to rozu-
mienie wychowania przyjęte za janem Fryderykiem Herbartem 
(1776-1841), który rozumiał je jako sprawę zachodzącą między 
wychowawcą a wychowankiem 15. definicje te mają charakter jed-
nostronny i podkreślają jedynie aktywność wychowawców. tym, 
który działa i który jest aktywny, jest wychowawca.
 druga grupa definicji to definicje ewolucyjne, akcentujące 
procesy rozwojowe jednostki. określają one rozwój jako swo-
bodny wzrost dziecka, jako proces samorzutnego poszerzania 
różnego rodzaju doświadczeń nabywanych przez wychowanka. 
drogą do zdobywania tych doświadczeń jest proces uczenia się, 
który utożsamiany jest z wychowaniem. istotą tej grupy definicji 

13 dWcH 1.
14 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 167-169.
15 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 236.
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wychowania jest wyjaśnienie, na czym polega rozwój człowieka. 
Mają one zwykle charakter pajdocentryczny, gdyż w centrum 
stawiają dziecko, zwracając uwagę na jego swobodny wzrost. 
W tym ujęciu aktywny jest wychowanek, natomiast wycho-
wawca wspiera i pobudza młodego człowieka do aktywności. 
Wychowanie jawi się w ten sposób jako działalność i zadanie 
dla pokolenia dorastającego i oczekującego wsparcia w swoim 
rozwoju i dorastaniu. jest wtedy zadaniem nie tylko zawodo-
wych wychowawców, ale również wszelkich osób, które młody 
człowiek spotyka na swej drodze. Zwraca się tu też uwagę na 
proces rozwoju osobowego, w którym silny akcent jest położony 
na aktywność i kreatywność jednostki wychowywanej.

Wychowanek nabiera tutaj coraz większego znaczenia jako 
aktywny twórca swojego wychowania, często ryzykuje poważ-
nymi konsekwencjami swoich ewentualnych błędów, a nawet 
kompromituje się, nie rezygnuje jednak z podejmowania włas-
nych prób i zdobywania własnych doświadczeń 16.

 trzecia grupa definicji wychowania to definicje sytuacyjne, 
które dotyczą bodźców płynących ze środowiska wychowaw-
czego i przyczyniających się do rozwoju wychowanka. istotnym 
punktem tej grupy definicji jest pytanie, jak organizować środo-
wisko wychowujące, mając na uwadze tak zwane oddziaływania 
„nieświadome”. Mają więc te definicje charakter sytuacyjny, 
tj. wychowanie rozumie się jako relację uwzględniającą „tu 
i teraz” wychowanka traktowane jako rzeczywistość wieloraką 
i społeczną 17. osoba wychowawcy zdaje się mieć mniejszy bez-
pośredni wpływ na wychowanka niż we wcześniejszych gru-
pach definicyjnych.
 czwarta grupa definicji to definicje adaptacyjne wychowa-
nia, dotyczące skutków i wytworów działania wychowawczego. 
Uwzględniają one kształtowanie się charakteru lub osobo-
wości wychowanka, jego wykształcenia lub światopoglądu, 
aby ostatecznie określić wynik wychowawczy, którym jest 

16 tamże, s. 238.
17 Por. tamże.

Wychowawca...3 
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przystosowanie wychowanka do środowiska biologicznego 
i społecznego czy kulturalnego. Pojawia się tendencja do wielo-
stronnego ujmowania wychowania, nadając mu wielowymiaro-
wy charakter 18. 

W integralne wychowanie osoby ludzkiej wpisanej w konkret-
ną, historyczną egzystencję wspólnotową, poza sferą duchową, 
intelektualną i pamięcią, wychodzi i winna być uwzględniona 
także jej wrażliwość, zmysłowość, cielesność, społeczność, poli-
tyczność, aktywność manualna i techniczna 19.

Utożsamia się istotę wychowania z jego wynikiem.
 W definiowaniu wychowania zwraca się także uwagę na 
inne niż ujęcia klasyczne wychowania, a mianowicie ujęcia 
alternatywne.
 Ujęcie klasyczne wychowania to zwykle przyjęty w danym 
społeczeństwie i oficjalnie funkcjonujący system wychowania, 
oparty na przesłankach, zasadach, formach i treściach, utrwalo-
nych w tradycji danej społeczności. 
 alternatywne formy, ujęcia czy koncepcje wychowania odwo-
łują się do innych niż powszechnie przyjęte zasad wychowaw-
czego oddziaływania. Mianem wychowania alternatywnego 
określa się także różne innowacyjne działania edukacyjne, au-
torskie programy wychowawcze, nurty szczególnie inspirujące 
działalność wychowawczą. główną cechą alternatywnych ujęć 
wychowania jest pozostawanie w opozycji do istniejących w da-
nej rzeczywistości rozwiązań. dysponują one zwykle własnym 
systemem krytyki, demaskującym obowiązujące konwencje, 
mity i przesądy. Pozostają poza jakimkolwiek kryterium przy-
należności, poczuciem wspólnotowości i wierności założycie-
lom czy twórcom rozwiązań. geneza alternatywnych koncepcji 
wychowania pozostaje zwykle wolna od uwarunkowań teore-
tycznych, politycznych, społecznych i gospodarczych. często 
w ramach alternatywnego ujęcia wychowania pojawia się chęć 
wprowadzenia jakiegoś radykalnego podejścia czy rozwiązania, 

18 Por. tamże, s. 239.
19 tamże, s. 239.
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w którym kategoria klasycznie pojmowanego wychowania jest 
traktowana jako niepotrzebna i wręcz podejrzana. celem na-
tomiast staje się niepisane dążenie do uwolnienia dziecka od 
wychowania 20. Przykładem alternatywnych ujęć wychowania 
jest wszelkiego rodzaju podejście pajdocentryczne, które będzie 
szerzej omówione w dalszej części rozprawy.
 Pojawienie się alternatywnych koncepcji wychowania zostało 
niejako wymuszone przez poszerzenie współcześnie wychowa-
nia o nowe aspekty. Wychowanie bowiem dokonuje się nie tylko 
w rodzinie, szkole, parafii, stowarzyszeniu i organizacji mło-
dzieżowej, ale także na ulicy, w grupach rówieśniczych, w cza-
sie wolnym, poprzez uczestnictwo w kulturze i oddziaływanie 
środków masowego przekazu. 
 Podejście klasyczne do wychowania i kształtowanie się alterna-
tywnych koncepcji wychowania wymaga nieustannej refleksji nie 
tylko naukowej, lecz także odbywającej się w praktyce wychowaw-
czej. W rzetelnej analizie nie można żadnego z ujęć pominąć, lecz 
wręcz należy szukać wspólnej płaszczyzny dla wskazań skuteczno-
ści wychowania. nie należy także zamykać refleksji nad definiowa-
niem wychowania, gdyż winna ona mieć charakter rozwojowy. 
 nie zacierając wielowymiarowego podejścia do wychowania 
i wieloaspektowej refleksji nad wychowaniem, dotrzeć można 
do integralnego pojmowania wychowania. W chrześcijańskim 
ujęciu wychowania integralne ujęcie wychowania będzie musia-
ło uwzględniać także otwarcie się na wymiar religijny i ducho-
wy bytu ludzkiego. Pozwoli to wtedy na uwzględnienie całości 
relacji, w jakie jest uwikłana egzystencja człowieka 21.
 Wszelkie podziały definicji mają charakter jedynie porząd-
kujący. na pełny proces wychowania składa się natomiast wiele 
elementów. Być może warto pójść za nowoczesnymi tendencja-
mi definiowania wychowania, w których podkreśla się bardziej 
interakcyjność, relacyjność i antropologię 22, lub – jak wskazuje 

20 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 224-225, 566-567.

21 Por. tamże, s. 199-204.
22 Por. tamże, s. 196.
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s. kunowski – przyjąć tak zwane definicje ramowe, starające się 
zawrzeć w tych definicjach działalność wychowawców, sytuacje 
wychowawcze, wszechstronny rozwój wychowanka oraz cel, do 
którego w wychowaniu się zmierza 23.
 Wychowanie rozumiane jako interakcja wskazuje na relację 
między wychowankiem a wychowawcą. jest to zwrócenie się 
wychowawcy i wychowanka ku sobie i wzajemne wpływanie 
na siebie. Wychowanie jest wtedy komunikacją, przekazem 
treści (informacji, stanów emocjonalnych, przeżyć, potrzeb itd.). 
Zachodzi ono w sytuacji, gdy wychowawca zwraca się do wy-
chowanka, kiedy pozostają z sobą w relacji, zwłaszcza relacji 
wychowawczej 24. natomiast nadając rzeczywistości wychowa-
nia charakter antropologiczny, należy je rozumieć jako jedną 
z wielu form wyrażania się człowieka. dlatego antropologia jest 
istotnym dopełnieniem danej koncepcji wychowania 25. W wy-
chowaniu bowiem dokonuje się „programowanie człowieka na 
dalsze życie” 26 poprzez próby korzystnego wpływania na oso-
bowość wychowanka, zwłaszcza jeśli to jest osobowość młodego 
człowieka 27.
 chcąc mówić o fenomenie wychowania, należy przywołać 
zdarzenia występujące w wychowaniu i widzieć możliwość 
ujmowania ich i określania za pomocą analizy racjonalnej lub 
naukowej. dobra analiza powinna zmierzać do wywierania 
wpływu i zmieniania zastanego stanu rzeczy. Rodzi się za-
tem wychowanie jako rzeczywistość dynamiczna, a nie tylko 
jako dany fakt, wraz z dążeniami i perspektywami zmiany. 
Wychowanie zwraca wychowawców zawsze ku przyszłości, 

23 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 169. 
24 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 197.
25 Por. tamże, s. 199.
26 M. nowak, normatywność tradycyjna i współczesna względność w wycho‑

waniu. Problemy aksjologiczne, w: Pedagogika we współczesnym dyskursie huma‑
nistycznym, red. t. lewowicki, Wyższa szkoła Pedagogiczna ZnP i oficyna 
Wydawnicza impuls, Warszawa-kraków 2004, s. 98.

27 Por. W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj – zarys problematyki, Wydawnictwo 
WaM, kraków 2007, s. 25.
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ukierunkowuje na przyszłość, będąc nieustannie zainteresowa-
ne rozwojem osoby wychowanka 28.
 krystyna ablewicz uważa, że wychowanie, jako fenomen, 
jest wtopione w świat życia codziennego, ogarniając w sposób 
niemożliwy do wykluczenia naturalne doświadczenia człowie-
ka, tworząc ich strukturę i przenikając zasadę egzystencjalno-
-duchowej ciągłości ludzkiego życia. 

każdy człowiek nosi w sobie jakieś doświadczenie wychowania, 
przez które przechodzi jako człowiek i staje się jego uczestni-
kiem. Proces wychowania jest zrośnięty z jego naturą i jego 
przedstawieniem świata, a w tym świecie właśnie z międzypo-
koleniową relacją 29.

 definiując wychowanie z myślą o problematyce i celach ni-
niejszej rozprawy, uwzględniamy ten zbiór cech i elementów, 
które podają wymienieni wyżej autorzy. W sposób istotny dla 
problemu rozprawy tę różnorodność definiowania zbiera takie 
rozumienie wychowania, jakie można odnaleźć w pedagogice 
personalistycznej. jest ono znacząco zbieżne z tym, co proponuje 
pedagogika ignacjańska. Według takiego podejścia, najwyższym 
celem wychowania jest uzdalnianie podmiotu, czyli wychowan-
ka, do przejęcia kierownictwa nad własnym procesem rozwoju. 
Wychowanie jest tu więc pojmowane jako wzbudzenie osoby 
w wychowanku (tzw. maieutyka osoby). Wychowanek nie jest 
uważany za rzecz czy też traktowany jako istota poddawana 
ćwiczeniu lub tresurze, ale jest podmiotem, w którym należy 
wzbudzić tkwiącą w nim samym osobę. to właśnie wychowa-
nek jest pierwszym i podstawowym czynnikiem wychowania, 
a wychowawca pełni funkcję współpracownika w tym dziele 30. 
 Podejmując w rozprawie – za sugestią s. kunowskiego – 
ustalenie ramowej definicji wychowania, będziemy rozumieli 

28 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 233-234.
29 k. ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicz‑

nej – studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo Uniwersytetu jagiellońskie-
go, kraków 2003, s. 150-151.

30 Por. M. nowak, Wychowanie w personalizmie, „chrześcijanin w świecie” 
23(1993)4, s. 65.



38 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

wychowanie jako wszelką działalność wychowawcy, zgodną 
z założeniami pedagogiki ignacjańskiej, gdzie istotnym elemen-
tem jest wychowanek jako osoba. Poszukiwanie zdefiniowania 
fenomenu wychowania będzie zatem próbą odpowiedzi na 
pytania, jakie stawia osoba wychowanka, dotyczące wielorakich 
wymiarów życia 31. tak ujęte wychowanie pozwala wychowan-
kowi tworzyć samego siebie we wszystkich wymiarach życia 32. 
Wychowanie to rzeczywistość twórcza, dynamiczna i otwarta, 
która prowadzi do tego, co lepsze, prawdziwsze i piękniejsze, 
co sugestywnie oddaje ignacjańska idea magis 33. celem tak ro-
zumianego wychowania staje się doprowadzenie wychowanka 
do odkrywania Boga jako wartości najważniejszej (absolut-
nej), a droga do tego celu prowadzi poprzez osiąganie pełni 
człowieczeństwa. 

1.1.2. Wychowawca
 oprócz wychowania kategorią podstawową i związaną bez-
pośrednio z tematem rozprawy jest pojęcie wychowawca. W ję-
zyku potocznym, jak i w codzienności wychowawczej, wystę-
puje wiele określeń dotyczących osoby, która niejako z urzędu 
zajmuje się wychowaniem. te określenia to między innymi: na-
uczyciel, nauczyciel przedmiotowy, profesor, dydaktyk, lektor, 
pedagog, wychowawca, opiekun. często te pojęcia są używane 
zamiennie, chociaż nie zawsze oznaczają to samo. kategorie 
najczęściej spotykane w języku polskim to: pedagog, nauczyciel, 
wychowawca. dokonanie krótkiej analizy etymologicznej i ję-
zykowej tych terminów posłuży do ostatecznego zdefiniowania 
ważnej dla rozprawy kategorii wychowawca. 

31 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 230.
32 M. debesse, Etapy wychowania, Wydawnictwo akademickie „Żak”, War-

szawa 1996, s. 121.
33 Por. a. Błasiak, Młodzież – świat wartości, Wyższa szkoła Filozoficzno-

-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnictwo WaM, kraków 2002, s. 162-163.
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 Pod pojęciem pedagog najczęściej rozumie się wychowawcę. 
W innych miejscach i kontekstach pedagog to pracownik nauko-
wy w dziedzinie pedagogiki czy pedagogii. słowo pedagog jest 
także utożsamiane z pojęciem nauczyciel 34. sięgając do źródło-
słowu pojęcia pedagog, dowiadujemy się, że pochodzi ono z ję-
zyka greckiego i oznacza „prowadzić dziecko” (paidos „dziecko”, 
agogos „przewodnik”) 35. Zbigniew kwieciński, definiując pojęcie 
pedagog, ukazuje go jednocześnie jako nauczyciela, wychowaw-
cę i opiekuna. jego zdaniem pedagog 

to ktoś, kto wspiera rozwój innego, kto przewodzi ku samo-
dzielności i tłumaczy złożone znaczenia zdarzeń i przeżyć, 
opowieści i symboli. dlatego też podstawową cechą pedagoga, 
jego trwałym „wyposażeniem” duchowym i niezbywalnym na-
stawieniem jest i powinna być życzliwość oraz ofiarność wobec 
innych ludzi, wrażliwość na ich problemy, współczulność wobec 
ich odczuć i emocji, ich indywidualnych możliwości i tempa 
uczenia się i rozwoju 36.

Zatem pod pojęciem pedagog będziemy rozumieli osobę, która 
prowadzi ku czemuś, która jest przewodnikiem we wspieraniu 
rozwoju.
 termin nauczyciel określa natomiast osobę uczącą wartości, 
wiadomości i umiejętności oraz kształtującą postawy ludzi 
wobec życia, świata i siebie 37. Pojęcie to łączy się z osobą, która 
nauczała i pełniła funkcje edukacyjne w procesie wychowania, 
zwykle zarezerwowane dla nauczyciela instytucjonalnego 38. 
nauczyciel to także specjalność zawodowa, pod którą rozu-
mie się specjalistę przygotowanego do prowadzenia pracy 

34 Por. Pedagog, w: Leksykon PWn, Pedagogika, dz. cyt., s. 144; W. okoń, Nowy 
słownik pedagogiczny, dz. cyt., s. 284; Słownik Języka Polskiego, red. M. szymczak, 
Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1982, s. 627.

35 Por. Pedagog, w: Leksykon PWn, Pedagogika, dz. cyt., s. 144.
36 Z. kwieciński, Przedmowa, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. 

Z. kwieciński i B. śliwerski, Wn PWn, Warszawa 2003, s. 12.
37 Por. cz. Banach, Pedeutologia, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, 

red. t. Pilch, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 301.
38 Por. H. kwiatkowska, Pedeutologia, Wydawnictwa akademickie i Pro-

fesjonalne, Warszawa 2008, s. 24.
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 dydaktyczno-wychowawczej, czyli nauczającego w instytucjach 
oświatowo-wychowawczych. Będzie to zatem nauczyciel, wy-
chowawca i inny pracownik edukacji czy oświaty powołany 
na takie stanowisko w szkole lub placówce oświatowej, szkole-
niowej, wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, leczniczej, 
leczniczo-wychowawczej, w zakładzie poprawczym, schronisku 
dla nieletnich, szkole przy zakładzie karnym, bibliotece szkolnej 
i pedagogicznej, ośrodku metodycznym czy placówce poradnic-
twa wychowawczo-zawodowego 39.
 subdyscypliną pedagogiki, która zajmuje się problematyką 
zawodu nauczyciela, jest pedeutologia. Pedeutologia to dyscy-
plina naukowa, która bada i analizuje zagadnienia zawodu i oso-
bowości nauczyciela 40. jest to nauka, która dąży do wyjaśnienia, 
czy i w jakim stopniu oraz za pomocą jakich metod, technik 
i wpływów – nauczyciel stara się wychowywać młode pokolenia 
zgodnie z humanistycznymi ideałami kultury 41. Pedeutologia 
jest taką dziedziną nauki, w której ramach toczy się dyskusja wo-
kół problemów: kim jest nauczyciel? kim ma być? jaka jest jego 
rola społeczna? jakich wymaga on kompetencji i kwalifikacji?
 Henryka kwiatkowska przychyla się do zdania, że nauczyciel 
ma przede wszystkim inspirować do rozwoju, przedstawiając 
różnego rodzaju oferty rozwojowe. Współczesny 

nauczyciel zorientowany na stymulowanie rozwoju wycho-
wanka nie ma ostoi swego działania w prawach pewnych i nie-
zawodnych. jego siła tkwi nie tyle w wiedzy i jej pewności, co 
w umiejętności jej tworzenia i poszukiwania. określa go bardziej 
poznawcze niezadowolenie i niepokój wywołane przez świado-
mość pewnych harmonii przyczynowo-skutkowych 42.

39 Por. s. Wołoszyn, nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, w: Encyklo‑
pedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja innowacja, Warszawa 1993, 
s. 439-440.

40 Por. l. turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, nowe 
Wydawnictwo Polskie Ypsylon sp. z o.o., Warszawa 2003, s. 264.

41 Por. tamże, s. 271.
42 H. kwiatkowska, nauczyciel w sytuacji zmieniającej się szkoły, w: Pedagogika 

ogólna i subdyscypliny, red. l. turos, Wydawnictwo akademickie „Żak”, War-
szawa 1999, s. 490.
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 opierając się na współczesnej literaturze przedmiotu, może-
my wskazać, że efektywny nauczyciel to taki, który wykonuje 
więcej niż to konieczne i wzbogaca liczbę zadań (informacji) 
dalekich, ale uspołecznionych, wymagających ciągłego samo-
doskonalenia, swoistej inwestycji w siebie (to próba realizacji 
tego, co jest nazywane planem życiowym). skuteczny nauczyciel 
potrafi także podejmować decyzje niepopularne z zachowaniem 
autorytetu własnego (stosuje mieszany styl oddziaływań wycho-
wawczych: w zależności od potrzeb moralnych i dydaktyczno-
-wychowawczych, a także sytuacyjnych – raz jest autokratą, 
innym razem demokratą, nigdy tylko jednym bądź drugim). 
Wskazane jest, aby nauczyciel posiadał też zdolność oceny 
samego siebie: zdawał sobie sprawę z tego, kim jest, na co go 
w gruncie rzeczy stać. Wymaga się też, aby potrafił on łączyć 
dialektycznie cele osobiste z celami dydaktyczno-wychowaw-
czymi środowiska oraz współpracować i współdziałać z innymi 
(wychowankami, przełożonymi). Ważne jest, by był w stanie 
właściwie interpretować formalną literę prawa i regulaminów. 
Przełożeni są natomiast mało efektywni, chociaż przestrzegają 
bardzo pilnie przepisów (albowiem stanowią one tarczę), ale za 
nimi często ukrywają swoje zawodowe i pedagogiczne braki. 
skuteczny nauczyciel potrafi także podejmować w każdej sytua-
cji kilka decyzji (nie ma jednej najlepszej decyzji) 43.
 swoistość zawodu nauczyciela polega na tym, że nie można 
go sprowadzić tylko do kompetencji zawodowych i zamknię-
tego systemu zasad, metod i technik działania. oprócz tego 
nauczyciel musi jeszcze posiadać zdolność rozumienia sytuacji 
edukacyjnych i umieć je interpretować. 
 Przemiany w sposobie zdobywania kwalifikacji nauczyciel-
skich i ewolucja potrzeb w zakresie opieki i wychowania spowo-
dowały, że zaistniała potrzeba wyodrębnienia czy poszerzenia 
rozumienia kategorii „nauczyciel” do opiekuna i wychowawcy. 
Pedeutologia, posiadająca znaczny dorobek w zakresie zawo-
du nauczyciela, zdaje się jednak niewystarczająco zajmować 

43 Por. Z. kosyrz, Osobowość nauczyciela‑wychowawcy, w: Pedagogika ogólna 
i subdyscypliny, dz. cyt., s. 507-508.
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rozumieniem osoby wychowawcy. stąd stale pojawia się potrze-
ba usystematyzowania wiedzy i szerszego niż tylko nauczyciel 
definiowania pojęcia wychowawca 44.
 W potocznym znaczeniu rozumiemy wychowawcę jako osobę 
zajmującą się wychowaniem, która jest przewodnikiem w proce-
sie wyzwalania potencjału życiowego, wzrastania ku dojrzałości 
w sensie rozwoju biologicznego, funkcjonalnego i podejmowa-
nia wszelkich aktywności życiowych 45. jest to duże uproszcze-
nie, gdyż wychowawca wspiera wychowanka w stawaniu się 
coraz pełniej człowiekiem we wszystkich płaszczyznach życia 
i rozwoju. to wychowawca wspomaga ten tajemniczy proces, 
którym jest stawanie się człowiekiem dojrzałym. 
 szczególną uwagę w tym względzie na osobę wychowaw-
cy zwrócił sergiusz Hessen. Pisał on, że praca wychowawcy 
to swoiste „przewodnictwo”. Rozumiał on je jako prawdziwe 
przewodnictwo, przewodnictwo w miłości i przez miłość. takie 
rozumienie pracy wychowawcy winno być wewnętrzną formą 
wszelkich rodzajów i wszelkich stopni wychowania człowieka. 
Wie o tym każdy dojrzały nauczyciel i każdy doświadczony 
wychowawca, zwłaszcza zaś ten, który sam w sobie z goryczą 
zauważa brak dobroczynnego daru miłości. ten „dar” to zdol-
ność otwierania dusz wychowanków, ożywiania wszystkich 
ich sił wewnętrznych 46. Będzie to ta sama cecha, o której jan 
Władysław dawid 47 mówił jako o umiłowaniu dusz ludzkich, 
a kilka wieków wcześniej realizował to właśnie ignacy loyola, 
pisząc, że jego celem było tylko i wyłącznie pomaganie ludziom 
z miłości, według wewnętrznego prawa miłości.

44 Por. e. Bartkowiak, O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna‑wy‑
chowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku), w: nauczyciel – opie‑
kun – wychowawca (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania), red. R. stankiewicz, 
eruditus, Poznań-Zielona góra 2002, s. 248-249.

45 Por. P. gianola, Educatore, w: Dizionario di Scienze dell’Educazione, a cura di 
j.M. Prellezo, c. nanni, g. Malizia, torini 1997, s. 335.

46 Por. s. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Wydawnictwo 
akademickie „Żak”, Warszawa 1997, s. 78.

47 szerzej o poglądach j.W. dawida na pracę wychowawcy napiszemy 
w kolejnym punkcie. 
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 Wydobywając znaczenie pojęcia „wychowawca” i określając 
jego treść, M. nowak zwraca uwagę, iż stwierdzeniem definiu-
jącym wychowawcę jest „być wychowawcą”. W tym ujęciu „być 
wychowawcą” znaczy przede wszystkim być ojcem i matką, 
czyli spełnić takie zadania, które przynależą do rodziców, a za-
tem być w relacji wychowawczej, która jest podstawowa, trwała 
i której zadaniem jest wspomagać dziecko w stawaniu się doro-
słym oraz czuć się odpowiedzialnym za jego wychowanie. 
 „Być wychowawcą” to także być bardziej dojrzałym w relacji 
z tym, który jest jeszcze niedojrzały. niedojrzałości tej jednak 
nie należy rozumieć jako zaprzeczenia dojrzałości, ale bardziej 
dojrzałość i niedojrzałość traktować jako bieguny dynamicznego 
procesu. dojrzałość bowiem nie jest rzeczywistością statyczną, 
czyli taką, która raz osiągnięta trwałaby zawsze. dojrzałość jest 
rzeczywistością dynamiczną, która w zasadzie jest stale osiąga-
na, nieustannie doskonalona. dalej „być wychowawcą” oznacza 
charakteryzować się miłością wychowującą, czyli kochać dziec-
ko w jego rozwijającej się formie.
 Pewną specyfiką bycia wychowawcą jest dążenie do ideal-
nego wychowawcy, czyli jakiegoś ideału, który być może nie 
jest opisany w żadnej teorii czy podręczniku, ale który się czuje 
wewnętrznie jako stale wzrastający dynamizm, określany w pe-
dagogii ignacego loyoli słowem magis 48.
 Założenia, jakie wychowawca przyjmuje wobec swoich 
podopiecznych, mają wpływ na jego zachowanie wobec wy-
chowanków i decydują o tym, według jakiej „filozofii” będzie 
prowadził nauczanie. Rodzaj programu wychowawczego, dobór 
konkretnych metod wychowania i kształcenia są konsekwencją 
określonej koncepcji na temat natury ludzkiej 49. Będziemy wtedy 
mieli według społeczno-personalistycznej koncepcji pedagogii 
aleksandra kamińskiego wychowawcę, który nie stawia siebie 
ponad ani poza młodzieżą, lecz wśród niej, kontrolując sytua-
cję, gdyż wie, że młodzież lubi być kontrolowana przez tych, 

48 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 478-483.
49 Por. g.l. gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, gdańskie Wy-

dawnictwo Psychologiczne, gdańsk 2003, s. 18.
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którzy jej przewodzą 50. „Bo wychowawca – to człowiek, który 
chce wychowywać. ale nigdy ten, kto jest do wychowywania 
zmuszany” 51.
 Wychowawca według pedagogiki serca Marii Łopatkowej 
to homo amans, czyli taki, który nie musi się bać emocjonalne-
go kontaktu z uczniem, gdyż to może pomóc w wychowaniu 
i nauczaniu 52.
 Postawa wychowawcy według pedagogiki niedyrektywnej 
inspirowanej psychologią humanistyczną carla Rogersa zakłada 
takie komponenty, jak: autentyczność, gotowość czy czujność, 
empatia, twórczość. niedyrektywna postawa wychowawcy to 
przede wszystkim nienarzucanie innej osobie wzorów osobo-
wych czy zachowań do naśladowania, programów, czynności na-
wet drogą perswazji czy bezpośredniego ich komunikowania 53. 

Zadaniem wychowawcy nie jest świadome i celowe kształtowa-
nie określonych cech osobowości jego podopiecznych, ale uła-
twianie dzieciom i młodzieży procesu samodzielnego stawania 
się osobą suwerenną, samostanowiącą, samosterowaną, w pełni 
funkcjonującą 54.

 Wychowawca według koncepcji wychowania integralnego 
powinien stwarzać wychowankom kontekst do ich rozwoju, ani-
mować konkretne sytuacje do procesu uczenia się, umożliwiać 
im refleksyjne ich opracowanie oraz kreować okazje do ustruk-
turyzowania procesu introjekcji wartości i współuczestniczenia 
w sytuacjach problemowych. Ma poszukiwać i wybierać najbar-
dziej efektywne metody wspierania potencjalnego rozwoju in-
dywidualności oraz dalszego wzrostu i rozwoju wychowanka 55.

50 Por. B. śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, dz. cyt., s. 87.
51 a. kamiński, nauczanie i wychowanie metodą harcerską, nasza księgarnia, 

Warszawa 1948, s. 3, cyt. za: B. śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, 
dz. cyt., s. 88.

52 B. śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, dz. cyt., s. 100.
53 Por. tamże, s. 121.
54 tamże, s. 124.
55 Por. tamże, s. 180.
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 Z kolei według pedagogiki radykalnego humanizmu ericha 
Fromma, zadanie wychowawcy to poszerzenie marginesu wol-
ności oraz wspieranie warunków sprzyjających biofilii 56, a więc 
orientacji skierowanej na życie. 

Wychowawca nie może kierować się w procesie wychowania 
intencją zawładnięcia procesem rozwoju swoich wychowanków, 
wywierania na nich określonego wpływu, dokonując za nich 
wyboru. Może natomiast uczynić dla nich tylko tyle, że ukaże 
im możliwość wyboru w sposób prawdziwy i z miłością, rozbu-
dzając w nich własną postawą energię ku życiu 57.

 chcemy podkreślić, że istotne dla naszej rozprawy jest przy-
jęcie dynamicznego rozumienia wychowawcy, według którego 
wychowawcą człowiek jest, ale i jednocześnie staje się nim. czło-
wiek bowiem nigdy nie jest „gotowy”, bo wciąż wzrasta, rozwija 
się. analogicznie również wychowawca staje się coraz bardziej 
wychowawcą każdego dnia, a to oznacza, że powinien być głę-
boko przekonany do obowiązku pracy również nad własnym 
wychowaniem 58. 
 Wychowawca to osoba, która wie, co skrywa natura człowie-
ka, zwłaszcza człowieka dorastającego. definiując pojęcie „wy-
chowawcy ignacjańskiego”, będziemy postrzegać go jako osobę, 
która jest istotnym elementem, a nawet największym bogactwem, 
w procesie wychowania. kimś, kto umożliwia poruszanie się na 
drodze do prawdy, na drodze odkrywania nowej wiedzy. to 
wychowawca i nauczyciel stwarzają warunki, kładą fundamen-
ty i dostarczają okazji, aby w młodym człowieku powstawało 
ciągłe napięcie między tym, czego doświadcza, a tym, nad czym 
podejmuje refleksję i jak to odkrywanie dalej prowadzi go do 
działania. Wychowawca to tylko (a może aż) ten, który wznosi 

56 Biofilia według e. Fromma to dążenie osoby do ochrony życia, do 
twórczości, przedkładanie w stosunkach międzyludzkich radości, otwartości 
i prospołeczności nad pesymizm, niepewność czy egoizm. Patrz: B. śliwerski, 
Współczesne teorie i nurty wychowania, dz. cyt., s. 227.

57 tamże, s. 232-233.
58 Por. R. guardini, Wiarygodność wychowawcy, w: R. guardini, Bóg daleki, 

Bóg bliski, W drodze, Poznań 1991, s. 228-229.
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światło w ciemnościach 59, stając się towarzyszem na nieznanych 
jeszcze drogach życia, w kierunku jasno określonego celu. 
 dla potrzeb naszej rozprawy chcemy podkreślić, że „wycho-
wawca” będzie pojęciem rozumianym szeroko. to rozumienie 
zawiera w sobie takie znaczenia, jak: nauczyciel, pedagog, 
opiekun, specjalista, rodzic, doradca, ksiądz, pracownik biblio-
teki szkolnej, wychowawca w świetlicy. jest to osoba, w relacji 
będąca stroną bardziej dojrzałą, dzięki której drugi człowiek bę-
dzie mógł odkrywać wzór i drogi osiągania własnej dojrzałości. 
Wychowawca to osoba posiadająca określoną wizję człowieka 
(ignacjańską antropologię, którą szerzej opiszemy w rozdzia-
le iV rozprawy), jasno wyznaczony cel wychowania, określony 
system wartości. W swojej pracy wykorzystuje on przede wszyst-
kim specyficzne i charakterystyczne dla danego celu i zestawu 
wartości, metody, środki, techniki wychowania. jest to osoba, 
która będąc wychowawcą, sama nieustannie troszczy się o swoje 
wychowanie – podejmuje odważnie proces samowychowania, 
stając się tym samym wychowawcą samego siebie. taka postawa 
pozwala pamiętać, że wychowawcą nie jest się naznaczonym na 
zawsze, ale wychowawcą człowiek się staje każdego dnia w du-
chu ignacjańskiego magis.

1.1.3. Pedagogia i pedagogika
 częste występowanie w opracowaniach pedagogicznych po-
jęć „pedagogia” i „pedagogika” rodzi konieczność wyłonienia 
kategorii „pedagogia” i „pedagogika ignacjańska”. nie ulega 
wątpliwości, że definicja tych terminów napotyka wiele trudno-
ści ze względu na dużą liczbę podejść i ujęć definicyjnych. jedno-
cześnie w literaturze przedmiotu często spotykamy stosowanie 
tych dwóch pojęć zamiennie. Pojęcie pedagogia i pedagogika są 
wyraźnie rozróżnione w języku polskim, w przeciwieństwie do 
języków obcych, gdzie takie rozróżnienie nie funkcjonuje.

59 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, aux 
editions spes, Paris 1951, s. 140 oraz Pi 28.
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 Pedagogika zajmuje się jedną z podstawowych sfer ludzkiego 
działania, jakim jest wychowanie. Zanim doszło do wyodrębnie-
nia się pedagogiki jako nauki, możemy mówić o umiejętności 
i potrzebie wychowania, która towarzyszyła ludzkości od jej 
początków. Realia życia codziennego kształtowały konieczność 
wspierania i rozwoju dziecka 60.
 Pedagogia jest terminem niezbyt obszernie definiowanym 
w literaturze przedmiotu i zdecydowanie rzadziej używanym 
niż pedagogika. Pedagogia, według Zbigniewa kwiecińskiego, 
oznacza całkowity obszar refleksji nad edukacją i praktyką edu-
kacyjną zarazem. Mówiąc o pedagogii, mamy na myśli całościo-
we traktowanie myślenia i uprawiania edukacji, ponieważ re-
fleksja nad edukacją 61 jest stosowana w wielu dziedzinach nauki, 
takich jak: filozofia, socjologia, psychologia, antropologia i inne, 
ale występuje i poza nią. Pedagogia jest też rozumiana przez 
Z. kwiecińskiego jako praktyka edukacyjna i często wykracza 
poza narzucane przez pedagogikę naukową ograniczenia 62.
 Z kolei s. kunowski określa pedagogię jako samo dzieło wy-
chowania czy też zespół czynności i umiejętności wychowaw-
czych, na przykład pedagogia domowa, szkolna, kościoła 63. 
Według niego pedagogia może być albo twórczym działaniem 
na rzecz dzieci i młodzieży, płynącym z talentu wychowawcy, 
albo rzemieślniczym naśladowaniem wzorów postępowania, 
zależnym od nabytej wprawy i rutyny. 

W pierwszym wypadku praktycznie wychowanie graniczy ze 
sztuką, a nawet staje się „sztuką sztuk”, gdyż działa w trudnym 
materiale ludzkim, który przejawia dążenie do samodzielności, 
w drugim natomiast jest techniką postępowania z dziećmi lub 
młodzieżą, techniką pedagogiczną, którą można przekazać in-
nym w kształceniu kandydatów na wychowawców 64.

60 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 79.
61 edukację rozumiemy tutaj jako praktykę oddziaływania na rozwój ludzki.
62 Z. kwieciński, Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej 

zmiany społecznej, w: Ku pedagogii pogranicza, red. Z. kwieciński, l. Witkowski, 
Wydawnictwo UMk, toruń 1990, s. 9-10.

63 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 26.
64 tamże.
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 Według Leksykonu PWn – Pedagogika, pedagogię uważa się za 
zespół środków i metod wychowawczych stosowanych przez 
nauczycieli czy wychowawców i odnosi się do praktycznej 
„sztuki wychowania”. oznacza także paradygmat edukacyjny, 
który może przybierać postać doktryny pedagogicznej, ideo-
logii edukacyjnej bądź programu wychowawczego konkretnej 
instytucji 65. 
 każda z prób definiowania pojęcia pedagogia wiąże się 
z praktyką wychowawczą i do niej prowadzi. U jej podstaw stoi 
koncepcja człowieka, która w codziennej aktywności wycho-
wawczej ma wytyczać odpowiednie drogi pomocy konkretnemu 
człowiekowi w realizowaniu pełni jego człowieczeństwa 66.
 Po takiej analizie pojęcia pedagogia można się zgodzić z jó-
zefem Mirskim, który określił pedagogię jako pewną czynność, 
która nie może nigdy stać się całkowicie racjonalną techniką, jak 
tego być może wymagałaby nauka. Musi pozostać przynajmniej 
w części irracjonalną sztuką 67. stąd potrzeba jej naukowych ram, 
czyli pedagogiki, która jest nauką, a nauka to badanie i śledzenie 
rzeczywistości, również tej, jaką stanowi pedagogia i nadawanie 
jej ram teoretycznych.
 W. okoń definiuje pedagogikę jako naukę o wychowaniu, 

której przedmiotem jest działalność wychowawcza, mająca na 
celu wyposażenie całego społeczeństwa, a przede wszystkim 
młodego pokolenia – w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, 
zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz 
przysposobienie do oddziaływania na własny rozwój 68.

 s. kunowski z kolei, ujmując pedagogiki podobnie jak okoń, 
twierdzi, że 

pedagogika jest […] nauką, której przedmiot stanowi sprawa 
praktycznej pedagogii wszelkiego rodzaju (sztuki i techniki 

65 Por. Pedagogia, w: Leksykon PWn, Pedagogika, dz. cyt., s. 144.
66 Por. B. adamczyk, Model pedagogii Jezusa w przekazie biblijnym, Wydawnic-

two WaM, kraków 2008, s. 36.
67 Por. j. Mirski, Wychowanie i wychowawca, dz. cyt., s. 8.
68 Pedagogika, w: W. okoń, nowy słownik pedagogiczny, dz. cyt., s. 285.
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wychowania), czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, mło-
dzieży oraz oddziałania na rozwój ludzi dorosłych 69. 

Pedagogika jest dla niego 

wszechstronną nauką o całej rzeczywistości wychowawczej, 
w której istotę stanowi całożyciowy rozwój człowieka oraz 
wszelkie tak dodatnie, jak i ujemne wpływy jednych ludzi na 
drugich oraz wpływy środowiska 70.

Podstawowym terminem czyni więc s. kunowski szeroko pojęte 
wychowanie, ujmowane w kategorii całożyciowego rozwoju 
człowieka. Wyróżnia on w pedagogice cztery działy: pedago-
gikę praktyczną, pedagogikę opisową lub eksperymentalną, 
pedagogikę normatywną i pedagogikę teoretyczną (czystą), 
czyli ogólną 71. także stanisław Palka pod pojęciem pedagogiki 
rozumie naukę o wychowaniu w kontekście całego życia czło-
wieka, określając ją jako „naukę o wychowaniu, kształceniu 
i samokształceniu człowieka w ciągu całego życia” 72.
 Pedagogika jako nauka o wychowaniu jest ściśle związana 
z innymi naukami poprzez fakt, że człowiek jest częścią rze-
czywistości. Będziemy mieli tu na uwadze nauki przyrodnicze, 
gdyż człowiek jest częścią natury, nauki społeczne i socjologicz-
ne, jako że człowiek jest istotą społeczną, żyjącą w konkretnych 
uwarunkowaniach społecznych. nie można także pominąć nauk 
humanistycznych, gdyż człowiek od początku swojego istnienia 
jest istotą duchową, co sprawia, że przekształca naturę, czyniąc 
z niej „dzieła kultury”. dla chrześcijanina pedagogika także jest 
związana z teologią, gdyż swoje człowieczeństwo przeżywa on 
jako tajemnicę, którą ostatecznie zrozumieć można w odniesie-
niu do Boga-stwórcy i w świetle osoby jezusa chrystusa 73. 

69 s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 27.
70 tamże, s. 34.
71 Por. tamże, s. 38.
72 s. Palka, Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, gWP, gdańsk 2006, s. 8.
73 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 180.
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1.1.4. Pedagogia i pedagogika ignacjańska
 W tytule książki znajdujemy określenie pedagogika ignacjań-
ska, która w świetle powyższych analiz zdaje się nieustannie 
wcielaną w życie pedagogią ignacjańską.
 Pedagogia ignacjańska jest drogą, na której wychowawcy 
i nauczyciele towarzyszą młodym ludziom w ich wzroście i roz-
woju. ta droga realizuje się w dynamicznym procesie, który 
składa się z następujących elementów (etapów): kontekst – do-
świadczenie – refleksja – działanie – ewaluacja, zwanym igna‑
cjańskim modelem pedagogii 74.
 Pedagogia ignacjańska jest swoistą metodyką, ale jest to także 
pedagogia zawierająca określony światopogląd i wizję ideału 
osoby ludzkiej, która wychowuje (siebie lub innych) i którą chce 
się wychować. to światopogląd i wizja człowieka wyznacza cel, 
któremu podporządkowane są wszystkie elementy procesu wy-
chowania, jednocześnie dostarczając kryteriów do wyboru środ-
ków mających zastosowanie w trakcie procesu wychowywania, 
a nade wszystko samowychowywania 75. ignacjański światopo-
gląd, wizja i proces wychowania zostały szczegółowo opisane 
w dwóch dokumentach: Charakterystyczne cechy jezuickiego wy‑
chowania i Pedagogia ignacjańska – podejście praktyczne. dokumenty 
te zostaną szczegółowo przedstawione w iii rozdziale.
 Pedagogia ignacjańska jest zdecydowanie personalistyczna, 
gdyż wartość osoby ludzkiej jest umieszczana w centrum wartoś-
ciowania, z podkreśleniem niepowtarzalności osoby, jej celowości 
i koniecznie uwzględnieniem perspektywy transcendentalnej 
w odniesieniu do Boga trójjedynego 76. Pedagogia igna cjańska jest 
ściśle złączona z wiarą w Boga, ale to nie oznacza, że również ci, 
którzy nie podzielają wiary katolickiej, nie mogliby z niej skorzy-
stać, gdyż jest ona nade wszystko pedagogią głęboko humani-
styczną i personalistyczną, więc w rezultacie uniwersalną 77.

74 Model pedagogii ignacjańskiej szczegółowo zostanie omówiony w roz-
dziale iii rozprawy.

75 Por. Pi 11.
76 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 33-34.
77 Por. Pi 6.
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 nurt w wychowaniu inspirowany życiem i doświadczeniem 
(mistycznym i wychowawczym) ignacego loyoli 78 określany jest 
współcześnie terminem „pedagogika ignacjańska”. Przymiotnik 
„ignacjańska” odnosi się do zasad, reguł i metodyki, które swoje 
źródło i ostateczne wyjaśnienie mają w doświadczeniu ignacego 
loyoli zapisanym w Ćwiczeniach duchowych 79. Pedagogika igna-
cjańska to twórcze przeniesienie doświadczenia wychowawcze-
go, doświadczenia mistycznego, myśli i wizji igna cego loyoli na 
praktyczną działalność wychowawczą. Wizja ta jest rozumiana 
jako połączenie jego życiowych doświadczeń i działań, zapi-
sanych przede wszystkim we wspomnianych już Ćwiczeniach 
duchowych 80.
 Podstawę teoretyczną pedagogiki ignacjańskiej tworzy szcze-
gólna wizja rzeczywistości, w której uwzględnia się obecność 
relacji Boga, człowieka i otaczającego go świata. Pedagogikę 
ignacjańską charakteryzuje takie pojmowanie rzeczywistości, 
które uwzględnia stworzony świat w całym jego bogactwie, 
analizując krytycznie ludzkie wartości i sens życia 81.
 W takim kontekście celem pedagogiki ignacjańskiej nie może 
być nic innego jak pełny wzrost 82 osoby prowadzący do działa-
nia, oparty na zdrowym rozumowaniu i ożywiony przez kon-
templację, wzrost osoby prowadzący do działania – działania 
przenikniętego duchem i obecnością jezusa chrystusa, człowie-
ka dla innych 83. istotę pedagogiki ignacjańskiej stanowi synteza 
antropologii, teologii, kontemplacji i działania.  Postawienie 

78 Postać św. ignacego loyoli szerzej zostanie przedstawiona w ii rozdziale 
rozprawy. 

79 Ćwiczenia duchowe św. ignacego loyoli zostaną przedstawione w iii roz-
dziale rozprawy. 

80 Por. g. codina, Pedagogía ignaciana, w: Diccionario de espiritualidad ignacia‑
na, t. 2, red. j.g. de castro, editorial sal terre, Madryt 2007, s. 1427.

81 Por. V.j. duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjańskiej, 
w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, red. W. Pa-
sierbek, Wyższa szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnic-
two WaM, kraków 2008, s. 192.

82 Pod pojęciem wzrost należy tutaj rozmieć pogłębiony rozwój osoby, który 
polega na coraz pełniejszym odkrywaniu istoty człowieczeństwa.

83 Por. chcjW 167.
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w centrum pedagogiki ignacjańskiej refleksji zmienia jakość do-
świadczenia, w którym uczestniczy wychowanek 84.
 Pedagogika ignacjańska jest pedagogiką doświadczenia, 
wyrosła z doświadczenia, na doświadczeniu się opiera i do 
doświadczenia prowadzi. jest to doświadczenie nieustannie 
poddawane refleksji, stąd możliwość jego ciągłej aktualizacji. 
Przykładem tego są wszystkie teksty źródłowe pedagogiki 
igna cjańskiej, stanowiące zapis doświadczenia życiowego bądź 
wychowawczego poddanego refleksji.
 Pedagogika ignacjańska jest pedagogiką poszukującą w du-
chowości i religii natchnienia dla kształtowanej przez siebie 
rzeczywistości. Poszukiwała i poszukuje ona nadal kategorii po-
jęciowych i odkrywa swoje znaczenie w świetle doświadczenia 
jej twórcy i jednocześnie założyciela towarzystwa jezusowego, 
ignacego loyoli. doświadczenia przekazywalnego dzięki Ćwi‑
czeniom duchowym, które odczytywane i praktykowane w zmie-
niających się warunkach i okolicznościach nic nie tracą na swojej 
aktualności. doświadczenia, które stało się źródłem metody for-
mowania i wychowania ludzi budzącej drzemiące w człowieku 
energie i wielkoduszne pragnienia 85.
 W literaturze przedmiotu spotykamy różne kategorie rze-
czywistości wychowawczej, które bardziej lub mniej określane 
są jako pedagogika ignacjańska lub pedagogika o inspiracji 
zaczerpniętej z doświadczenia ignacego loyoli. są nimi: edu-
kacja jezuicka, pedagogika i pedagogia jezuicka 86, wychowanie 
jezuickie, wychowanie ignacjańskie. trzymając się fenomeno-
logicznego myślenia i odkrywania istoty rzeczy, w rozprawie 
będziemy używali przymiotnika „ignacjańska”. Podejmując się 
analizy fenomenologicznej procesu wychowania w pedagogii 

84 Por. W. Żmudziński, Fundament ignacjańskiej pedagogiki, w: Pedagogika 
ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 63.

85 Por. B. topij-stempińska, Geneza pedagogiki ignacjańskiej, w: Pedagogi‑
ka ignacjańska – historia, teoria, praktyka, red. a. królikowska, Wyższa szkoła 
Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnictwo WaM, kraków 2010, 
s. 98-99.

86 Por. l. górska, Pedagogia i pedagogika jezuicka – w poszukiwaniu inspiracji dla 
współczesnego wychowania, w: Z dziejów oświaty polskiej, red. i. kość i e. Magiera, 
Uniwersytet szczeciński, szczecin 2007, s. 317-331.
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ignacjańskiej, w zasadzie jej poszczególnych elementów oraz 
zasad, zawsze dojdziemy do doświadczenia ignacego loyoli, 
które możemy poznawać dzięki jego zapisaniu w Ćwiczeniach 
duchowych. doświadczenie to stało się jego udziałem, kiedy był 
jeszcze człowiekiem świeckim.
 Zatem terminologia i rozumienie specyficznych elementów 
pedagogii ignacjańskiej odnoszą się do samego ignacego i, jak 
wspomnieliśmy, do jego osobistego doświadczenia. Uogólniając 
istotne elementy tego doświadczenia i nadając mu ramy teore-
tyczne, bardziej właściwym oraz uniwersalnym określeniem jest 
„pedagogika ignacjańska”. ostatni człon nazwy, „ignacjańska”, 
oznacza zatem relację do duchowości ignacjańskiej i jest zako-
rzeniony w Ćwiczeniach duchowych. określenie tej pedagogii jako 
„jezuicka” z kolei ma odniesienie do zasad ułożonych przez je-
zuitów dla szkół w XVi wieku i zapisanych w Ratio Studiorum 87.
 W dziedzinie edukacji wiele instytucji pokazuje raczej swój 
ignacjański niż jezuicki wizerunek, ukazując tym samym, że 
można mieć orientację ignacjańską, niekoniecznie w instytucjach 
prowadzonych przez jezuitów. Wynika z tego, że w przymiot-
niku „jezuicka” zakłada się inspirację ignacjańską, natomiast 
określenie „ignacjańska” nie zawsze zachowuje związek z to-
warzystwem jezusowym 88. 
 W niniejszej publikacji pod pojęciem pedagogika ignacjańska 
będziemy rozumieli całokształt zachowań charakterystycznych 
dla szeroko rozumianego procesu wychowania w nurcie igna-
cjańskim wraz z całą jej metodyką. Metodyka ta będzie opierała 
się na założeniu, że wychowanie jest narzędziem w pomaganiu 
osiągnięcia wychowankowi pełni człowieczeństwa, ale nie jest 
narzędziem samym w sobie, lecz narzędziem w służbie Bogu 
i ludziom, narzędziem w służbie człowiekowi.
 charakterystyczne dla pedagogiki ignacjańskiej będzie tak-
że skoncentrowanie na osobie i dostosowanie się, jak to tylko 

87 Ratio Studiorum stanowi jedno ze źródeł badań nad wychowawcą w pe-
dagogice ignacjańskiej i z tego powodu nie będziemy się szerzej nim zajmować 
w tym miejscu; więcej na temat dokumentu można przeczytać w rozdziale iii 
rozprawy.

88 Por. g. codina, Pedagogía ignaciana, dz. cyt., s. 1426.
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jest możliwe, do indywidualności osoby (cura personalis 89), aby 
rozwijać samodzielność i odpowiedzialność wychowanka. 
Będzie to koncentrowanie się na całej osobie, uwzględniając jej 
afektywność, osobiste cele jednostki oraz zmiany jej zachowania 
i postaw.
 Metodyka ignacjańska będzie się również charakteryzowała 
przejrzystością w strukturze, systematyczną organizacją nastę-
pujących po sobie celów. Pedagogikę ignacjańską charakteryzuje 
także elastyczność, którą cechuje promowanie autonomii oraz 
oczekiwanie osobistej odpowiedzi i umiejętności kierowania 
samym sobą. Wychowawca pełni przede wszystkim funkcję 
doświadczonego towarzysza i przewodnika, a nie dostarczy-
ciela gotowej wiedzy. dopuszczalność eklektyzmu pozwala na 
korzystanie z mieszanki najlepszych metod i technik, jakie są 
dostępne, aby przybliżyć wychowanka do celu ostatecznego 90. 
 Pedagogika ignacjańska jest zatem całościową teorią (wizją) 
wychowania, inspirowaną zasadami zawartymi w Ćwiczeniach 
duchowych, posiadającą określoną antropologię (ignacjańską), 
w której centrum jest osoba i jej integralny rozwój 91.
 Więcej na temat Ćwiczeń duchowych, św. ignacego i metodyki 
ignacjańskiej przedstawiamy w dalszej części. Rzeczą oczywi-
stą jest, że jeśli ktoś jest wychowawcą ignacjańskim, to znaczy, 
że chce swoją aktywność w zakresie wychowania i nauczania 
kształtować na metodyce i zasadach mających swe źródło w Ćwi‑
czeniach duchowych 92, czyli opierając się na pedagogii i pedagogi-
ce ignacjańskiej.

89 Pojęcie cura personalis jako istotne dla tematu rozprawy jest bardziej 
szczegółowo omówione w rozdziale iV.

90 Por. g.W. traub, Do you Speak Ignatian? A Glossary of Terms used in Igna‑
tian and Jesuit Circles, w: A Jesuit Education Reader, red. g.W. traub, loyolaPress, 
chicago 2008, s. 403.

91 Por. a. Wielgus, Personalistyczne aspekty pedagogii ignacjańskiej, w: Perso‑
nalistyczny wymiar filozofii wychowania, red. a. szudra, k. Uzar, Wydawnictwo 
kUl, lublin 2009, s. 293-302.

92 Por. R.e. Metts, Ignatius Knew, jesuit secondary education association, 
Washington, d.c. 1995, s. 108.
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1.2. osoba i rola wychowawcy w wybranych 
okresach myśli pedeutologicznej
 szczególną refleksję nad wychowaniem i rolą wychowawcy 
w procesie wychowania podejmuje się zwykle, gdy panujące 
w danym momencie historii formy i metody wychowawcze-
go oddziaływania wychowawcy przestają wystarczać. stąd 
powstaje stała potrzeba poszukiwania nowych form i metod, 
które pozwolą wychowawcy na pełniejsze i skuteczniejsze wy-
chowywanie do pełni człowieczeństwa. W nauce nie zaczyna-
my nigdy od początku, ale podstawą uprawiania refleksji jest 
dorobek tego, co zbadano i wypracowano przed nami. Warto 
zatem dla celów naszych badań przeanalizować historię myśli 
pedeutologicznej, uwzględniając zwłaszcza tych autorów, któ-
rzy podejmowali w swoich pracach problematykę wychowaw-
cy, nauczyciela, pedagoga. Zwrócimy uwagę na następujące 
epoki historyczne:

1. starożytność przedchrześcijańska,
2. judaizm i początki chrześcijaństwa,
3. średniowiecze,
4. renesans,
5. dobę realizmu XVii wieku,
6. oświecenie,
7. XiX i XX wiek.

 te fazy rozwoju myśli pedeutologicznej scharakteryzujemy 
obszerniej.

1.2.1. starożytność przedchrześcijańska
 jednymi z pierwszych, którzy zainteresowali się myśleniem 
o profilu pedeutologicznym, byli sofiści. Zastanawiali się oni 
nad tym, co jest decydujące w rozwoju człowieka: urodzenie czy 
wychowanie. Zwrócili uwagę na bezpośrednią relację między 
uczniem a nauczycielem i w związku z tym na humanistyczny 
wymiar wychowania. 
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 samo słowo „pedagog” sięga czasów starożytności. Pierwszy 
raz kategoria ta pojawia się w wychowaniu ateńskim. Pedago-
gami byli doświadczeni i wykształceni niewolnicy, którym po-
wierzano opiekę nad całością wychowania i zdobywania wiedzy 
małego ateńczyka 93.
 W epoce wielkich filozofów: sokratesa (469-399), Platona 
(427-347) i arystotelesa (384-322), wychowawcą była osoba, która 
potrafiła zobaczyć możliwość zastosowania poglądów filozo-
ficznych w wychowaniu. sami sofiści byli na swój sposób takimi 
wychowawcami, zakorzenionymi w swojej epoce. na uwagę za-
sługuje postawa sokratesa, który, jak prawdziwy pedagog, życiem 
potwierdził wierność sobie i wyznawanym przekonaniom, z przy-
kładną odwagą, opanowaniem, rozsądkiem, skromnością natural-
ną, dobrocią. dał temu wyraz swoją gotowością nawet na własną 
śmierć, aby zaświadczyć prawdzie i oddaniu, gdy los tak zechce 94.
 Poglądy sokratesa spisał jego uczeń Platon, który swoje myśli 
zawarł w licznych dialogach. na ich podstawie możemy od-
tworzyć, jak Platon wyobrażał sobie wychowawcę, prowadząc 
rozmowy, dialogi, wyjaśniając ważniejsze kwestie i zasady życia 
moralnego.
 W przekonaniu Platona, myślenie o wychowaniu zakładało, 
że człowiek jest istotą rozumną, a zadaniem pedagoga w proce-
sie wychowania jest tylko pomoc w rozwoju zdolności postrze-
gania świata i tworzenia sobie obrazu rzeczywistości. Platon jako 
pedagog widział w człowieku istotę posiadającą duszę i ciało, 
intelekt i uczucia, wolę, pamięć i wyobraźnię, doświadczenie 
życiowe i opiekę boską. Postrzegał zatem wychowanka w jego 
złożoności, uwzględniając możliwości jednostki do uczenia się 
i podejmowania refleksji o rzeczywistości, zawsze jednak w po-
szukiwaniu idei dobra 95. 

93 Por. s. Wołoszyn, Wychowanie w starożytnej Europie, w: Pedagogika. Podręcz‑
nik akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 89. greckie paidagogós pochodzi od dwóch słów: 
paίs, w dopełniaczu paίdόs – chłopiec i ago – prowadzę (agagós – przewodnik), 
czyli opiekun, osoba „prowadząca” chłopca.

94 Por. tamże, s. 91.
95 Por. l. turos, Platon o człowieku, kulturze i wychowaniu, nowe Wydawnic two 

Polskie Ypsylon, Warszawa 2003, s. 116-120.
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 W szczególny sposób rolę wychowawcy ukazuje Platon 
w dialogu Państwo, w księdze Vii, kiedy to przedstawia ludzi 
skutych kajdanami i uwięzionych w jaskini. nie mogą oni oglą-
dać świata realnego, a to, co jest dostępne ich poznaniu, to cienie 
na ścianie jaskini powstałe w wyniku odbicia promieni światła 
znajdującego się na zewnątrz. ludzie znajdujący się w jaskini 
nie poznają realnych przedmiotów, a jedynie ich odbicia, które 
z braku możności weryfikacji uważają za rzeczywiste. Zdarza 
się, że jeden z tych ludzi wyzwala się z kajdan i rozpoczyna 
swoją wędrówkę ku światłu, doświadczając zachwytu z możli-
wości poznania nowych rzeczy, ale jednocześnie odczuwa trud 
i ból, gdyż nie jest do światła przyzwyczajony. ów człowiek 
wychodzący z jaskini spotyka na tej drodze kogoś, kto na siłę 
go niejako ciągnie do światła. to pedagog „zmuszający” tego, 
który wyszedł z ciemności, do obcowania ze światłem obrazowo 
przedstawiającym „ideę dobra” 96. 
 gdyby człowiek, który doświadczył wędrówki ku światłu 
i spotkał się z ideą dobra, wrócił do swoich współtowarzyszy 
w jaskini – jego patrzenie na cienie byłoby już inne, wyraźniejsze 
i pozwalałoby na uchylenie tajemnicy światła tym, którzy nie 
mogą go zobaczyć. to właśnie pedagog jest osobą, która przy-
musza innych do zwrócenia się ku światłu i pójścia drogą ku 
dobru. droga prowadzenia innych do światła wymaga trudu 
i wysiłku, aby wydobyć z jaskini niewiedzy tych, którzy pozo-
stają w niej uwięzieni. Zadanie pedagoga polega zatem nie na 
tym, aby „człowiekowi wszczepić wzrok – on go ma, tylko się 
w złą stronę obrócił i nie patrzy tam, gdzie trzeba – o to chodzi, 
żeby to zrobić najlepiej” 97. Pedagog według Platona to ten, kto 
wydobywa człowieka z ciemności niewiedzy ku światłu. dro-
ga z jaskini do światła jest trudna i pod górę, ale to jest właśnie 
proces wychowania. nie należy oddziaływać tylko na intelekt 
wychowanka, ale także na jego duszę, na całego człowieka. 
Mądrość pedagoga polega na tym, żeby potrafił on znaleźć 

96 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 539-540.
97 Platon, Państwo, ks. Vii, iV, t. ii, przełożył, wstępem i objaśnieniami opa-

trzył W. Witwicki, Wydawnictwo alfa, Warszawa 1994, s. 63.



58 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

właściwy moment na drodze wychowania danego człowieka, 
który pozwoli wychowankowi na oderwanie wzroku od cieni 
i podołanie trudom wędrówki ku światłu.
 dla Platona, który w procesie wychowania ujmuje całego 
człowieka, pedagog to nie tylko osoba, która udziela wskazań, 
jak z jaskini cieni wychodzić ku światłu. Pedagog to także oso-
ba, która sama żyje tym, czego naucza, prowadząc do pełnego 
poznania tego, czego naucza, do pełnego poznania tego, co ist-
nieje. Platońska paidea, która winna stać się celem pedagoga, to 
nieustanne wydobywanie z jaskini cieni i niewiedzy do światła 
i pełnego poznania idei dobra. Uczeń Platona arystoteles uwa-
żał, że pedagog-wychowawca ma tak prowadzić młodego czło-
wieka, aby przygotować go do różnych obowiązków życiowych 
i działalności publicznej 98.
 kolejnym etapem w rozwoju myśli pedeutologicznej jest 
okres hellenizmu i poglądy isokratesa (436-338). Wychowawca-
mi w tym czasie byli wybitni obywatele danego miasta nazywa-
ni gimnazjarchami. W szkołach stworzonych przez isokratesa 
uczyli najlepsi nauczyciele, których on cenił oraz dbał o ich pre-
stiż i autorytet 99. Zwrócono już wówczas uwagę na społeczną 
rolę wychowawcy i nauczyciela – rolę przywódcy. symbolem 
i atutem wychowawcy była rózga jako symbol władzy pedagoga.
 Myślenie pedeutologiczne w starożytnym Rzymie zostało 
w dużej mierze przejęte od hellenistycznej grecji, gdzie dużą 
rolę odgrywało wychowanie w rodzinie. najwybitniejszymi 
rzymskimi pedagogami, którzy podejmowali wątek pedeutolo-
giczny, byli Marek Fabiusz kwintylian (Quintilian 35-95) i sene-
ka Młodszy (4 p.n.e. – 64 n.e.). Według seneki, uczeń winien być 
wychowawcą samego siebie, a rola wychowawcy ma charakter 
przejściowy. Wychowawca ma swoje zadanie do spełnienia tyl-
ko przez jakiś czas 100.

98 Por. s. litak, Historia wychowania, t. 1, do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, 
Wydawnictwo WaM, Wyższa szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatia-
num”, kraków 2004, s. 32.

99 s. Wołoszyn, Wychowanie w starożytnej Europie, dz. cyt., s. 92.
100 Por. s. litak, Historia wychowania, t. 1, do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. 

cyt., s. 41.
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 Poglądy kwintyliana w starożytności były mało znane, zo-
stały odkryte dopiero pod koniec średniowiecza. kwintylian 
poświęcił wiele uwagi osobie nauczyciela, który według niego 
winien być człowiekiem wszechstronnie wykształconym, do-
brym mówcą, cnotliwym i prawdziwym ojcem powierzonych 
mu uczniów 101. ideał nauczyciela-wychowawcy, zapropono-
wany przez kwintyliana, był punktem odniesienia dla czasów 
średniowiecza i renesansu, a w późniejszej literaturze postulaty 
i założenia kwintyliana były ukazywane jako pierwowzór dla 
szkół prowadzonych przez jezuitów 102.
 Zgodnie z założeniami tego ideału wychowawca powinien 
być osobą bez błędów i nie znosić ich u innych. Powinien być 
chętny do odpowiadania tym, którzy pytają i poszukują, a tych, 
którzy pytać nie chcą czy nie potrafią, winien sam wypytywać. 
dobry wychowawca powinien dbać o to, aby wychowanek po 
każdym spotkaniu z wychowawcą mógł zabrać z sobą coś nowe-
go dla siebie.
 kwintylian zwraca też uwagę na to, że dla młodszych dzieci 
u początków nauki potrzebny jest najlepszy (najbardziej wy-
kształcony) nauczyciel. obala w ten sposób powszechnie panu-
jące przekonanie, że dla młodszych dzieci jest potrzebny mniej 
uczony nauczyciel 103. Wspomina też kwintylian o wrodzonych 
predyspozycjach do zawodu wychowawcy. nie może to być 
człowiek przypadkowy. Winien mieć powołanie do swojej pra-
cy i odpowiednią wiedzę, dotyczącą między innymi problemu, 
jak uczyć i wychowywać, aby dobrać odpowiednią metodę do 
pracy z wychowankami po wcześniejszym zbadaniu zdolności 
wychowanka 104.

101 Por. tamże, s. 41.
102 Por. R.R. Rusk, The Doctrines of the Great Educators, Macmillan and 

company limited, london 1955, s. 66.
103 Por. a. danysz, Teoria pedagogiczna Kwintyliana, w: Polskie badania nad my‑

ślą pedagogiczną w latach 1900‑1939. Parerga, red. s. sztobryn i M. świtek, gWP, 
gdańsk 2006, s. 214-215.

104 Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1, red. s. Wołoszyn, 
dom Wydawniczy strzelec, kielce 1995, s. 116.
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 U kwintyliana znajdujemy to, co później okaże się istotne 
przy zakładaniu szkół przez jezuitów. Postulował on podział 
uczniów na klasy według zdolności i zachęcał do rywalizacji 
(współzawodnictwa) uczniów. Podkreślał potrzebę indywidual-
nego podejścia do ucznia oraz zalecał robić przerwy w nauce dla 
efektywniejszego przyswojenia wiedzy 105.

1.2.2. judaizm i początki chrześcijaństwa
 judaizm i chrześcijaństwo zwracają uwagę w procesie wy-
chowania na prawo objawione, chociaż każde z nich w innym 
znaczeniu. 
 W judaizmie figurą nauczyciela jest „rabbi” – mistrz, który 
w swoim oddziaływaniu na wychowanka podkreślał trzy ele-
menty: prawo, tradycję i łaskę. etos mędrca, jaki w ostateczności 
zafunkcjonował jako rabbi w społeczności żydowskiej, sprawiał, 
że tak pojmowany nauczyciel odgrywał ważną rolę, otaczany był 
podziwem i szacunkiem 106. W judaizmie największe znaczenie 
odgrywa Tora, a jej nauczanie staje się najważniejszym elemen-
tem procesu wychowania. Przykazania zawarte w Torze były 
regułą życia wspólnoty żydowskiej, ale aby takimi mogły się 
rzeczywiście stać, musiały być interpretowane przez uznanych 
przez tradycję nauczycieli 107. Mieli oni ukazywać pedagogiczną 
obecność Boga w historii narodu wybranego, Boga, który jest 
głównym Wychowawcą ludu izraelskiego. 
 Rozpad idei wychowania antycznego nastąpił w czasie, 
kiedy do głosu zaczęło dochodzić chrześcijaństwo, które po-
dobnie jak judaizm odnosiło się do prawa objawionego, jednak 
przyniosło nowe spojrzenie na życie i wychowanie, poszukując 

105 tamże, s. 113-116.
106 Por. Z. Borzymińska, Szkolnictwo Żydów w Polsce, w: Encyklopedia pedago‑

giczna XXI wieku, t. 6, red. t. Pilch, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warsza-
wa 2007, s. 216.

107 M. Rusiecki, Judaizm, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. 
t. Pilch, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 498.
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nadprzyrodzonych odniesień ludzkiego działania. nowe spojrze-
nie na wychowanie przyniosła zatem tradycja chrześcijańska 108.
 chrześcijaństwo przyniosło takie zdobycze jak zasada rów-
ności wszystkich ludzi i nowy sposób wartościowania każdego 
człowieka (zwłaszcza dziecka). Wychowawca według tych za-
łożeń wyprowadza zasady wychowania z religii i wiary, a cel 
wychowania ustawia w porządku nadprzyrodzonym i ukierun-
kowaniu na cel ostateczny.
 chrześcijańska koncepcja wychowania przyniosła także 
nową koncepcję człowieka, która zwraca uwagę na jego podmio-
towość i życie wewnętrzne, co daje nowe światło widzenia rela-
cji wychowawczej i roli wychowawcy w procesie wychowania. 
chrześcijaństwo przyniosło też nowe spojrzenie na dzieciństwo 
i godność dziecka. inną nowością, którą zawdzięczamy chrześci-
jaństwu, jest pedagogia proponująca pewne zasady i pewien sy-
stem pracy wychowawcy przez podjęcie działania. Przykładem 
nauczyciela-wychowawcy w tym duchu jest sam jezus chrystus, 
który dla lepszego zrozumienia swojej nauki posługiwał się cu-
dami i znakami oraz przypowieściami. Można w tym upatrywać 
pierwowzór „aktywnego nauczania” 109.
 jedno z pierwszych i systematycznych opracowań problema-
tyki roli i zadań wychowawcy z uwzględnieniem wartości, które 
wniosło chrześcijaństwo, znajdujemy u klemensa aleksandryj-
skiego (ok. 150 – ok. 250).
 swoje poglądy dotyczące wychowawcy klemens aleksan-
dryjski zawarł w trylogii Protreptikos (napominający), Paidagogos 
(Wychowujący), Didaskalos (nauczający). sam klemens uczy czy-
telnika, jak rozumieć tę potrójną rolę wychowawcy. Protreptikos 
to wychowawca będący przewodnikiem, który nawraca lub też 
pobudza do osiągnięcia zbawienia, do osiągnięcia pełni człowie-
czeństwa poprzez dobre życie. Paidagogos ma do spełnienia funk-
cję praktyczną – przygotowuje do porządkowania swojego życia 
i „zaprawiania się w cnocie” głównie poprzez dawanie świadec-
twa, gdyż „przykłady skłaniają do wybierania i naśladowania 

108 Por. s. Wołoszyn, Wychowanie w starożytnej Europie, dz. cyt., s. 95.
109 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 84.
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tego, co dobre, a odrzucania i unikania tego, co złe”. Didaskalos 
ma za zadanie wyjaśniać i odsłaniać tajemnice wiary 110.
 Według klemensa aleksandryjskiego prawdziwym wycho-
wawcą jest chrystus, który prowadzi ku sobie dusze poszukujące 
ideału. Wychowawcą jest chrystus, gdyż objawił prawdę o Bogu, 
pokazał drogę ku pełni człowieczeństwa i właśnie chrystus po 
tej drodze prowadził ludzi 111. chrystus – logos – Wychowawca 
drogę, po której prowadzi człowieka, ujmuje w trzech etapach. 
najpierw zachęca, potem wychowuje, a na końcu uczy 112. 
W świetle trylogii klemensa chrystus jako Wychowawca ma do 
spełnienia potrójną rolę: zachęcanie do wkroczenia na właściwą 
drogę, pouczanie o zasadach wiary i moralności, leczenie sła-
bości i namiętności 113. Ukazując chrystusa jako Wychowawcę, 
mówi klemens aleksandryjski, że jest to szczególny Pedagog, 
który stanowi o celach i metodach wychowania oraz obejmuje 
procesem wychowania całego człowieka. jest to także pierwszy 
i zasadniczy Wychowawca człowieka, dla którego podstawową 
relacją między Wychowawcą a wychowankiem jest miłość 114. 
jest to miłość, którą klemens określa greckim słowem agape – tu 
rozumiana jako miłość chrześcijańska, nie tylko jako podstawa 
wychowawczych działań pedagoga, ale również agape określają-
ca zasadnicze rysy charakterystyczne osoby wychowawcy, czyli 
teocentryzm, powszechność i eklezjalność.
 Agape oznacza dla wychowawcy, w sposób w jaki definiuje 
ją klemens aleksandryjski, gorliwość w przyjaźni i serdecz-
ności wraz z rozumną troską o potrzeby bliźnich tworzących 
wspólnotę życia 115. chrześcijański wychowawca pamięta, że „na 

110 Por. klemens aleksandryjski, Pedagog i, 1, w: M. Michalski, Antologia lite‑
ratury patrystycznej, t. 1, instytut Wydawniczy PaX, Warszawa 1975, s. 344-345. 

111 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 85.
112 Por. s. Łucarz, Grób czy świątynia? – problematyka cielesności w antropologii 

Klemensa Aleksandryjskiego, Wyższa szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „igna-
tianum”, Wydawnictwo WaM, kraków 2007, s. 70.

113 Por. j. Wojtczak, Z problematyki wychowania chrześcijańskiego w I księdze 
Pedagoga Klemensa z Aleksandrii, „Vox Patrum” 11-12(1991-1992)20-23, s. 376.

114 Por. tamże, s. 377.
115 Por. klemens aleksandryjski, Stromateis ii, 41, 2, cyt. za: F. drączkowski, 

Idee pedagogiczne Klemensa Aleksandryjskiego, „Vox Patrum” 3(1983)4, s. 66.
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wzór mądrości Bożej ma być kształcony człowiek, na wzór Bożej 
dobroci ma być człowiek wychowany” 116. 
 klemens aleksandryjski nazywa wychowawcę przyjacielem 
człowieka, który 

prowadząc kolejno, stopień po stopniu, coraz wyżej ku pełni do-
skonałości: najpierw napomina, następnie wychowuje, a wresz-
cie naucza 117.

Wychowawca nie pozostawia wychowanka samego w ciemnoś-
ciach niewiedzy (intelektualnej, moralnej, duchowej), ale wy-
zwala go z niej na drodze wolnych wyborów, wskazując drogę 
do celu ostatecznego 118. to będzie ten nowy, w stosunku do za-
łożeń wychowania starożytnej grecji, aspekt roli wychowawcy 
w ujęciu klemensa aleksandryjskiego, który daje perspektywa 
chrześcijańska. nie będzie chodziło tylko o przekazanie wy-
chowankowi teoretycznej wiedzy intelektualnej, ale także, aby 
„uczynić duszę lepszą, a nie napełniać ją wiedzą i wskazać drogę 
do życia dobrego (uczciwego), nie zaś wykształconego” 119.
 chrześcijaństwo zwróciło uwagę wychowawcy, pedagoga 
na znaczenie transcendencji, która nie jest ucieczką poza siebie, 
lecz wstępowaniem w głąb siebie w poszukiwaniu prawdy. 
tak rozumianą rolę wychowawcy zastaje się później u św. au-
gustyna (354-430). Możliwość odpowiedniego wychowania 
wyrasta z wiary w Boga, bo tylko chrystus może dać człowie-
kowi najlepsze wychowanie. Według św. augustyna, znaczenie 
wychowawcy „ludzkiego” jest takie, że kreuje on tylko warunki 
zewnętrzne, tworzy możliwość postępu, natomiast „miejscem” 
podstawowego rozwoju człowieka jest jego wnętrze 120.

116 F. drączkowski, Idee pedagogiczne Klemensa Aleksandryjskiego, dz. cyt., 
s. 69.

117 Por. klemens aleksandryjski, Pedagog i, 1, dz. cyt., s. 345.
118 Por. s. Łucarz, Grób czy świątynia? – problematyka cielesności w antropologii 

Klemensa Aleksandryjskiego, dz. cyt., s. 46.
119 klemens aleksandryjski, Pedagog i, 1, 4, cyt. za: s. Łucarz, Grób czy świąty‑

nia? – problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, dz. cyt., 
s. 69.

120 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 86.



64 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

 dla św. augustyna tylko Bóg jest prawdziwym Wychowaw-
cą, a ludzie (rodzice, wychowawcy, nauczyciele) mogą i powinni 
w tym dziele jedynie współuczestniczyć 121. Prawdziwe pozna-
nie czy to wiedzy, czy zasad dobrego życia pochodzi z wiary 
w Boga. nie ma odpowiedniego poznania bez właściwego na-
uczania, które może dać tylko chrystus. Poglądy augustyna na 
wychowawcę zostały przedstawione w jego dialogu De Magistro 
(O nauczycielu). Wychowawca, nauczyciel jest dla wychowanka 
przewodnikiem, który dostarcza znaków, informacji czy sygna-
łów do tego, by uczeń wszedł w siebie i wsłuchał się w głos jedy-
nego, prawdziwego nauczyciela, który można usłyszeć w sobie. 
tym nauczycielem, jak już wspomniano, jest chrystus, „o któ-
rym powiedziano, że mieszka w wewnętrznym człowieku” 122. 
słowa, pytania czy rzeczy są sygnałami, które docierając do 
wychowanka z zewnątrz, mają – dzięki wychowawcy – tylko 
naprowadzić na światło, wiedzę czy poznanie, jakie każdy nosi 
w sobie 123. Prawdziwe poznanie zachodzi na mocy udzielanej 
człowiekowi łaski oświecenia, dzięki Prawdzie, którą jest sam 
Bóg inspirujący ludzkiego ducha. nauczyciel, nie narzucając 
wychowankowi swoich poglądów, ale poprzez wspólne prze-
bywanie i prowadzenie rozmowy, ma doprowadzić ucznia do 
poznania prawdy 124 oraz do spotkania w człowieku (w wycho-
wanku) światła naturalnego rozumu ze światłem nadprzyrodzo-
nej łaski w procesie wychowania 125. ostatecznie odpowiedzi na 
pytania o prawdę i nowe rzeczy wychowanek musi poszukiwać 
„w owej ukrytej wyroczni”, na której trop winien naprowadzać 
młodego człowieka dobry wychowawca 126.

121 Por. tamże.
122 św. augustyn, O nauczycielu 38, w: tegoż,  Dialogi filozoficzne, Wydawnic-

two Znak, kraków 1999, s. 477.
123 Por. św. augustyn, O nauczycielu 40, dz. cyt., s. 479.
124 Wyraźnie widać taką postawę augustyna na samym początku dialogu. 

Por. św. augustyn, O nauczycielu 1, dz. cyt., s. 433-434.
125 Por. W. eborowicz, o nauczycielu, w: św. augustyn, Dialogi filozoficzne, 

dz. cyt., s. 431.
126 Por. św. augustyn, O nauczycielu 46, dz. cyt., s. 485.
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 taką rolę wychowawcy odnaleźć można w późniejszych 
wiekach w specyfice pracy i pojmowaniu funkcji wychowawcy 
w pedagogice ignacjańskiej. 

1.2.3. średniowiecze
 średniowiecze było epoką religijną, zatem również wizja wy-
chowawcy, jaką proponowała ta epoka, ową religijnością była 
przeniknięta. duży nacisk kładło średniowiecze na ascezę, ale 
to nie znaczy, że refleksja nad osobą nauczyciela i wychowawcy 
się nie rozwijała. Pojawiła się zasada łączenia wiary i wiedzy, 
którą sformułował Boecjusz (480-525), a realizowali św. tomasz 
z akwinu (1225-1274) i Bonawentura (ok. 1217-1274) 127. 
 nauczycielem w średniowieczu był najczęściej zakonnik, 
który troszczył się o wychowanie religijne uczniów, głównie 
w szkołach przy klasztorach, diecezjach, parafiach. 
 Z czasem ludzkie umysły zaczęły poszukiwać nowych dróg 
zdobywania wiedzy. coraz częściej chciano nie tylko wierzyć, 
ale i rozumieć. Zainteresowania coraz to nowymi dziedzinami 
nauki oraz chęć publicznych debat intelektualnych dały począ-
tek średniowiecznym uniwersytetom, które chciały bronić nie-
zawisłości myślenia i dydaktycznej niezależności. nauczyciel-
-wychowawca jawił się w tej perspektywie jako profesor, 
niezależny mistrz-magister 128.
 chrześcijańską tradycję myślenia w odniesieniu do osoby 
wychowawcy w nurcie augustyńskim podtrzymuje św. tomasz 
z akwinu. Według niego rola wychowawcy w życiu młodego 
człowieka jest większa, a z wiekiem maleje. Młody człowiek 
może sam wielu rzeczy (wszystkiego) się nauczyć (charakteru, 
cech osobowości, cnót), ale nikt nie jest w stanie zastąpić go 

127 Por. s. litak, Historia wychowania, t. 1, do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. 
cyt., s. 53.

128 Por. s. Wołoszyn, Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza, w: Pedagogi‑
ka. Podręcznik akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 100.
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w jego własnym rozwoju, inni mogą mu tylko pomóc, stwarzając 
odpowiednie ku rozwojowi warunki i wspierając go 129.
 W swoich pismach poświęconych wychowaniu św. tomasz 
z akwinu potwierdza, że tylko Bóg może być nazywany nauczy-
cielem. człowieka zaś można nazwać rozdawcą wiedzy 130, które-
go zadanie polega na oświecaniu ucznia i wychowanka. człowiek 
ma w sobie samym światło do poznania wiedzy, które pochodzi 
od Boga, a rolą wychowawcy, nauczyciela jest dostarczyć syg-
nałów i wspomagać odkrywanie tego światła. dla św. tomasza 
nauczanie i wychowanie to 

proces usprawniania młodego człowieka, który polega na aktua-
lizowaniu przez niego samego tej energii potencjalnej, którą Bóg 
przez naturę i łaskę złożył w nim jakby w pączku, zdolnym do 
rozkwitu, jeśli będzie posiadał odpowiednie warunki 131.

Wychowawca, nauczyciel nie może zastąpić wychowanka w sa-
modzielnym zdobywaniu wiedzy. to nauczyciel, wychowawca 
poprzez nauczanie ma doprowadzać do kształtowania w wycho-
wanku jego własnej inteligencji, doprowadzać do formowania 
własnych pojęć, co do których nauczyciel jest osobą „z zewnątrz”, 
ukazującą znaki i symbole do otrzymywania jednostkowych 
znaczeń 132. św. tomasz zaznacza, że nauczyciel, aby mógł być 
sprawcą wiedzy w kimś innym, sam musi posiadać ją w sposób 
doskonały i wyraźny 133. 

129 Por. tomasz z akwinu, Suma teologiczna, i, q. 117, a. 1, ad 1, przełożył 
i objaśnieniami zaopatrzył Pius Bełch, katolicki ośrodek Wydawniczy „Veritas”, 
londyn 1981; por. także M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 86.

130 Por. tomasz z akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, Xi (O nauczycielu), 
a. 1, arg. 8, tłum. a. aduszkiewicz l. kuczyński, j. Ruszczyński, Wydawnictwo 
antyk, kęty 1998.

131 F.W. Bednarski, Postulaty nowoczesnej pedagogiki w świetle zasad św. To‑
masza z Akwinu, w: Pedagogika katolicka – zagadnienia wybrane, red. a. Rynio, 
oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w stalowej Woli, stalowa Wola 
1999, s. 97-98.

132 Por. M. nowak, Personalistyczna koncepcja szkoły i dydaktyki, „Roczniki 
nauk społecznych” XXV(1997)2, s. 17.

133 Por. tomasz z akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie, Xi (O nauczycielu), 
a. 2, co, dz. cyt.
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 Według św. tomasza istotne w pracy wychowawcy jest otwar-
cie się na etos, miłość, odpowiedzialność. U początków stworzenia 
świata była miłość Boża i ona powinna być u początków wszelkie-
go wychowania i nauczania 134, i ona także (miłość) powinna być 
zasadą pracy wychowawcy; miłość mająca swoje źródło w Bogu. 

1.2.4. Renesans
 Wraz ze średniowiecznym wychowaniem rycerskim, miesz-
czańskim czy chłopskim, cywilizacja weszła w odrodzenie, w któ-
rym człowiek odwraca się od ideałów pozaziemskich, a kieruje 
ku światu doczesnemu. Humanizm rozbudzał ciekawość świata, 
a więc i pełniejsze zainteresowanie człowiekiem jako częścią otacza-
jącej rzeczywistości, musiał też zmienić postrzeganie roli wycho-
wawcy i nauczyciela. człowiek stanął w centrum zainteresowania 
poszukiwań wraz z nowymi potrzebami w zakresie wychowania 
i nauczania, zatem i określenia wzorca nauczyciela. Pojawia się 
model nauczyciela-erudyty posiadającego rozległą wiedzę 135. 
 na szkolnictwo i pracę nauczyciela duży wpływ miała refor-
macja. W związku z innym podejściem do ucznia i wychowanka 
zaczęto stawiać wysokie wymagania nauczycielom-wychowaw-
com. Wysokich kwalifikacji od nauczyciela i łagodnego postę-
powania z uczniami wymagał światły umysł renesansu i hu-
manizmu – erazm z Rotterdamu (1466-1536) 136. Zwracał uwagę 
na to, aby nauczyciel, przygotowując się do pracy, posiadał też 
wiedzę psychologiczną, która umożliwi w procesie wychowania 
i nauczania uwzględnianie specyfiki natury dziecka.
 Wysokie wymagania nauczycielom-wychowawcom stawiał 
także Hiszpan, jan ludwik Vives (1492-1540) – twórca pedago-
giki nowożytnej. Wychowawcę winna charakteryzować rzetelna 

134 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 86.
135 Por. l. kacprzak, Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu, Państwowa 

Wyższa szkoła Zawodowa, Piła 2006, s. 24.
136 Por. s. litak, Historia wychowania, t. 1, do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. 

cyt., s. 92.
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wiedza i talent pedagogiczny. tak przygotowany nauczyciel-wy-
chowawca mógł wykazywać w swojej pracy dbałość – jak zalecał 
Vives – o rozwój fizyczny, duchowy i intelektualny dziecka, dając 
tym samym wyraz potrzebie dostosowywania się do indywidu-
alnych możliwości ucznia 137. Zachęcał wychowawców-nauczycieli 
do stosowania nagród i pochwał jako skutecznego środka wycho-
wawczego. Postawa wychowawcy winna stanowić wzór moralny 
dla wychowanków. Również u Vivesa pojawiło się zalecenie dla 
nauczyciela indywidualnego traktowania wychowanków, które 
odnajdujemy także w pedagogice ignacjańskiej.
 coraz częściej, w epoce renesansu, przyjmowano, głównie 
inspirując się działaniami ludzi reformacji, podział na klasy 
w szkole oraz nauczanie dziewcząt. Znajdujemy to u jana stur-
ma (1507-1589) czy na uniwersytecie genewskim jana kalwina. 
 W szkolnictwie katolickim, w czasie reformacji i kontrre-
formacji, również zachodziły duże zmiany. Powstały szkoły 
katolic kie organizowane przez nowe zakony, takie jak: teatyni, 
jezuici, oratorianie, pijarzy, misjonarze. czołową rolę na tym 
polu odegrali jezuici. nauczyciel-wychowawca w szkołach jezu-
ickich, podobnie jak u sturma czy w szkołach Braci Wspólnego 
Życia, musiał dbać nie tylko o intelekt, ale również o rozwój 
fizyczny, o zdrowie wychowanków oraz czuwać nad ich zacho-
waniem. Zebraniem wszelkich zasad, w tym zadań i obowiąz-
ków nauczyciela-wychowawcy, jest jezuicka Ratio Studiorum 
(1599 r.), która uwzględniała szeroko osiągnięcia pedagogiki 
humanistycznej. dzięki tej ustawie jezuici wnieśli do edukacji 
i szkolnictwa światowego nowy styl pracy nauczyciela 138. Więcej 
na temat wychowawcy w Ratio Studiorum w iii części rozprawy. 

1.2.5. Realizm XVii wieku
 największą zmianą, jaką przyniosła wychowaniu i szkolnic-
twu oraz roli nauczyciela i wychowawcy epoka XVii-wiecznego 

137 Por. tamże, s. 93.
138 Por. tamże, s. 130-132.
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realizmu, było przejście od nauczania słów do nauczania rzeczy, 
od werbalizmu epoki humanizmu do realizmu (res = rzecz) okre-
su rewolucji naukowej 139. to wymagało również zmiany w po-
strzeganiu roli wychowawcy i dostosowaniu jej do zmieniającej 
się rzeczywistości.
 Wiek XVii to czas działalności jana amosa komeńskiego 
(1592-1670), który jest uważany za wybitnego pedagoga czasów 
nowożytnych. Zwrócił uwagę, że nauczanie i wychowanie jest 
nie tylko sztuką, ale i umiejętnością, a ta wymaga odpowiednie-
go przygotowania pedagogicznego 140.
 Zdobyte w czasie studiów przygotowanie pedagogiczne 
pozwalało na zgodne z naturą wychowanie człowieka, zgodne 
z naturą, czyli uwzględniające prawa rozwoju psychicznego 
i  fizycznego. komeński uważał, że nauczyciel winien mieć posta-
wiony jasno cel nauczania. Wychowując i nauczając, nauczyciel 
powinien wyrabiać u młodego człowieka odpowiednią postawę 
moralną i pobożność. W związku z tym ważne miejsce zajmował 
osobisty przykład nauczycieli, wychowawców, w tym również 
rodziców. nauczycielowi komeński zalecał, aby zdecydowanie 
większą rolę przypisywał nauczaniu niż wychowaniu, gdyż pod-
stawowym obszarem działań wydaje się według niego kształce-
nie i nauczanie, które ma dostarczać wartościowego materiału 
poznawczego i pobudzać do rozwoju myślenia. W przypadku 
poglądów komeńskiego właściwsze będzie zatem mówienie 
o nauczycielu niż wychowawcy. Rola nauczyciela powinna pro-
wadzić do tego, aby przez nauczenie, informowanie, poznanie 
naukowe, budzenie zainteresowań i ciekawości poznawczej, 
wywoływać w wychowanku pragnienie dążenia do najwyż-
szych wartości, z których najbardziej istotna jest kategoria praw-
dy 141. nauczyciel w swoim postępowaniu powinien w sposób 
naturalny wydobywać tkwiące w przedmiocie zaciekawienie, 

139 Por. tamże, s. 160.
140 s. Wołoszyn, Wykształcenie i kultura umysłowa w epoce renesansu, w: Peda‑

gogika. Podręcznik akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 112.
141 Por. M. nowak, Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym w ujęciu Jana 

Amosa Komeńskiego, w: Jan Amos Komeński a kultura baroku red. B. sitarska, 
R. Mnich, Wydawnictwo akademii Podlaskiej, siedlce 2007, s. 51.
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określając jednocześnie jego użyteczność i przyjemność 142. Rela-
cja nauczyciel – wychowanek wymaga zdaniem komeńskiego 
podejmowania przez nauczyciela wysiłku poznawania uczniów 
i budowania z nimi dobrych relacji, które z czasem powinny 
przechodzić metamorfozę, by ostatecznie były inspirowane au-
tentyczną miłością 143.
 W XVii wieku należy zwrócić także uwagę na poglądy kar-
tezjusza (1596-1650). jego zdaniem nauczyciel-wychowawca po-
winien rozwijać u dorastających ludzi samodzielność myślenia, 
przekazując im wiedzę jasną, uporządkowaną i dostosowaną do 
wieku, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów 144.

1.2.6. oświecenie
 ideałem wychowawczym epoki oświecenia był mąż uczciwy 
i dobry obywatel 145. stąd głównym celem pracy wychowawców 
był rozwój moralny i służba dobru wspólnemu (społecznemu). 
Według johna locke’a (1632-1704), człowiek przychodzący na 
świat jest jak „niezapisana karta”, więc wszyscy ludzie w chwili 
urodzenia są sobie równi, a wszelkie różnice międzyludzkie po-
woduje wychowanie. Zatem rolą wychowawców (najpierw rodzi-
ców, a potem nauczycieli w szkole) było dostarczanie poznania 
zmysłowego i kierowanie wewnętrzną pracą umysłu – refleksją. 
 niewątpliwie duży wpływ na pedagogikę XViii wieku miał 
jean-jacques Rousseau (1712-1778). głosił on program wycho-
wania naturalnego 146, z którego jego zdaniem wynika ograni-
czona rola wychowawcy w rozwoju człowieka. Wychowawca 
powinien tylko zapewnić odpowiednie warunki, a resztę powie-
rzyć naturze, w zasadzie troszcząc się jedynie o rozwój tego, co 

142 Por. l. kacprzak, Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu, dz. cyt., s. 25.
143 Por. M. nowak, Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym w ujęciu Jana 

Amosa Komeńskiego, dz. cyt., s. 51-53.
144 Por. s. litak, Historia wychowania, t. 1, do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. 

cyt., s. 161.
145 Por. tamże, s. 180.
146 Por. tamże, s. 187.
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w dorastającym człowieku naturalne. Wzorcowy wychowawca 
według niego ma obserwować wychowanka i ewentualnie 
umożliwiać mu doświadczenia, stawiając go w ten sposób w sy-
tuacji uświadamiającej mu potrzebę nauki i mając na uwadze 
wychowanie dostosowane do wieku oraz rozwoju fizycznego 
i umysłowego wychowanka. Wychowawca ma chronić natu-
ralność wychowanka i wspierać pozytywne siły natury, będąc 
jedynie stróżem natury 147.
 W nowej dla siebie sytuacji znaleźli się członkowie towarzy-
stwa jezusowego po kasacie zakonu jezuitów 148. W wielu miej-
scach na świecie byli wychowawcami i nauczycielami lub w inny 
sposób podejmowali pracę na rzecz wychowania na terenie 
Polski. Po ożywionej dyskusji w sejmie została powołana w 1773 
roku komisja edukacji narodowej (ken) jako organ sprawujący 
w Rzeczypospolitej zwierzchnictwo nad szkolnictwem w Pol-
sce i ściśle z nim złączone towarzystwo ksiąg elementarnych. 
W skład zarówno jednego, jak i drugiego organu weszły czołowe 
postacie polskiego oświecenia, doskonale zorientowane w naj-
nowszych prądach naukowych na świecie. Wśród nich znalazło 
się sporo byłych jezuitów, przede wszystkim ks. grzegorz Pira-
mowicz (1735-1801). 
 Piramowicz zauważył pustkę, którą w jego czasach stanowił 
brak podręczników do kształcenia nauczycieli. licznie zakładane 
i prowadzone przez ken szkoły napotykały poważne trudności 
ze względu na brak odpowiednio przygotowanych nauczycieli. 
dostrzeżono potrzebę dokształcania nauczycieli w celu wyjaś-
nienia im założeń systemu szkolnictwa proponowanego przez 
ken. chodziło o jakiś rodzaj „vademecum” dla nauczyciela-
-wychowawcy. Zadania tego podjął się grzegorz Piramowicz 
i w ten sposób powstały Powinności nauczyciela wydane po raz 
pierwszy w Warszawie w 1787 roku.
 W powyższej pracy zawarł Piramowicz wszystko, co jego zda-
niem dotyczyło pracy nauczyciela w szkole i jego oddziaływań 

147 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 221.
148 jezuici w chwili kasaty (1773 rok) prowadzili wiele szkół i uniwersytetów 

na całym świecie. spore rzesze młodzieży zostały właściwie bez możliwości 
ukończenia nauki.
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wychowawczo-społecznych poza szkołą 149. kładł wielki nacisk 
na nieustanną pracę nauczyciela-wychowawcy nad sobą, na 
konieczność znajomości z jego strony wszystkich niemal spraw 
i trudności nurtujących środowisko, w jakim się znalazł. Moż-
na przypuszczać, że na potrzebę nieustannej pracy nad sobą 
jako nieodłącznego elementu rozwoju człowieka miała wpływ 
formacja u jezuitów. ignacy loyola w swoich Ćwiczeniach ducho‑
wych zdaje się równie wyraźnie podkreślać ciągłość pracy nad 
sobą i dążenie do nieustającego magis (dążenia do doskonałości).
 dla Piramowicza prawdziwe nauczanie winno iść nieodłącz-
nie w parze z oddziaływaniem wychowawczym. Warto o tym 
pamiętać, czytając Powinności nauczyciela. tym samym zwraca 
Piramowicz uwagę na powołanie do pracy nauczyciela-wycho-
wawcy. W wymienionej wyżej pracy tak o tym pisze: 

zawsze nauczyciel przypominać sobie i mieć przed oczyma po-
winien, że nie na to tylko jest powołany, aby złych dyrektorów 
zwyczajem, pouczył dzieci czytać i pisać, a więcej o nic nie dbał. 
najpierwszym celem, najpierwszym jego obowiązkiem jest, 
aby z uczniów swoich wystawił [wychował] przez swoje prace, 
naukę, ludzi poczciwych, kochających i wykonywających cnotę, 
zadość czyniącym swoim powinnościom 150.

 osoba zajmująca się nauczaniem i wychowaniem innych, 
zwłaszcza młodych, nie może być osobą przypadkową (dziś 
byśmy powiedzieli: kimś, kto jest pod ręką). Piramowicz stawiał 
wysokie wymagania tym, którzy chcieli być nauczycielami. 
Były to wymagania moralne i umysłowe, bo tylko człowiek, 
który sam dobrze naukę poznał i zaznajomił się ze sposobami jej 
przekazywania, może sprostać trudnemu i odpowiedzialnemu 
zadaniu nauczania i wychowywania. kolejną cechą nauczyciela-
-wychowawcy wymienianą przez Piramowicza jest rozumna 
rozwaga odnośnie do stosowanych kar i uwaga poświęcana 

149 Por. k. Mrozowska, Wstęp, w: g. Piramowicz, Powinności nauczyciela oraz 
wybór mów i listów, oprac. i wstępem opatrzyła k. Mrozowska, ossolineum, 
deagostini, (Zakład narodowy im. ossolińskich) Wrocław 2005, s. liX.

150 tamże, s. 52.
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chwaleniu wychowanka – ucznia; „pogłaskane, pochwalone 
dziecko uprzedzać jeszcze będzie rozkazy twoje” 151.
 nauczyciel i wychowawca powinien też odznaczać się sta-
łością w wychowywaniu i działaniu. tylko zachowując konse-
kwencję, można wzbudzać szacunek i uznanie. Rady winny iść 
przed strofowaniem. dobry wychowawca zna dobrze umysły 
młodzieńcze i ich skłonność do lekkomyślności. Zarówno kara, 
jak i nagroda czy pochwała winny być adekwatne do postępku 
lub zachowania wychowanka. Pisze też Piramowicz, że dobry 
nauczyciel-wychowawca nieczęsto jest zmuszony stosować 
kary, bo potrafi wykorzystać każdą okazję do wyjaśniania spraw 
najważniejszych dla życia. nie będą to długie, rozwlekłe prze-
mowy, ale krótkie wskazówki. Według Powinności nauczyciela 
musi się też liczyć nauczyciel-wychowawca z tym, że jego wy-
siłki mogą nie zostać w żaden sposób wynagrodzone, mogą nie 
spotkać się z wdzięcznością ze strony wychowanka.
 następnie nauczyciel i wychowawca powinien zwracać 
uwagę również na zdrowie swego podopiecznego. czasami 
być może powinien samych rodziców nauczyć troski o zdrowie 
dzieci. Ważnym środkiem do utrzymania zdrowia jest stosowa-
nie przemiennie pracy (nauki) i rozrywki (również sportu). 
 trafnym i skutecznym środkiem wychowania jest dobry 
przykład ze strony nauczyciela. to dobry sposób na to, aby 
chronić dzieci przed niewłaściwym zachowaniem. Wiara zawie-
ra wszystkie prawdy objawione i jest najpotężniejszą drogą do 
prawdziwego szczęścia. dlatego też religię należy zaszczepiać 
w młodych sercach. nauczyciel-wychowawca musi najpierw 
sam mieć szacunek dla spraw związanych z religią. Wszelka 
nauka nie jest wartością samą w sobie, ale ma służyć bardziej 
godnemu życiu i doskonaleniu swego człowieczeństwa. to 
nauczyciel-wychowawca wiedzieć musi.
 stawianie Boga na pierwszym miejscu i powszechność na-
uczania (zwłaszcza dla dzieci z terenów wiejskich) odnajduje-
my już w założeniach pierwszych szkół prowadzonych przez 
jezuitów. czytając Powinności nauczyciela, odkrywamy wiele 

151 tamże, s. 16.
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elementów pedagogii ignacjańskiej, co było zapewne wynikiem 
gruntownego wychowania i nauki, jakie odebrał Piramowicz 
w zakonie i kolegiach jezuickich. 
 W okresie oświecenia warto także zwrócić uwagę na osobę jana 
Henryka Pestalozziego (1746-1827) – człowieka przełomu oświe-
cenia i XiX wieku, który powtórzył za Rousseau, że wychowawca 
powinien swoje działania wychowawcze dostosowywać do natu-
ralnego, spontanicznego rozwoju człowieka. szkoła powinna być 
przedłużeniem wychowania rodzinnego 152. Zdaniem Pestalozziego 

prawdziwy wychowawca widzi w każdym dziecku tę samą 
godność i szlachetność ludzką i do natury każdego wychowanka 
odnosi się z równą serdeczną troską 153.

 Wraz z oświeceniem kończy się okres ścisłego związku 
szkolnictwa i wychowania z panującą w danym kraju religią czy 
wyznaniem. koniec XViii wieku to czas, kiedy poszczególne 
państwa zaczęły się rządzić własnymi, coraz bardziej demokra-
tycznymi prawami. to państwo zaczęło decydować o rozwoju 
nauki i oświaty, stąd i o roli, i pozycji wychowawcy-nauczyciela 
w wychowaniu młodych ludzi. 

1.2.7. Wiek XiX i XX
 
 Wiek XiX to wiek rewolucji przemysłowej i intensywnego 
rozwoju szkolnictwa ludowego. Pojawiła się potrzeba włączenia 
w zakres nauczania i wychowania wiedzy realnej, zwłaszcza 
nauk przyrodniczych. Powstała konieczność przygotowania dla 
szkół podstawowych nauczycieli, których kształcono w licznie 
powstających seminariach nauczycielskich.
 W chrześcijańskim nurcie myślenia o wychowawcy zwraca 
uwagę system prewencyjny ks. jana Bosko (1815-1888). Pracę 

152 Por. s. litak, Historia wychowania, t. 1, do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. 
cyt., s. 228.

153 s. Wołoszyn, Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku, w: Pe‑
dagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 136-137.
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wychowawcy opierał na trzech fundamentach swojego systemu: 
rozum, religia i miłość. Wychowawca ma obowiązek wychowy-
wać w atmosferze miłości, a także wykazywać zaufanie do mło-
dzieży, tolerancję, talent pedagogiczny, autorytet. Wychowawca 
powinien być człowiekiem religijnym, ojcem i nauczycielem 
młodzieży 154.
 na terenach Polski pod zaborem rosyjskim działał jan Wła-
dysław dawid (1859-1914). Przedstawiał poglądy na osobowość 
i system kształcenia nauczycieli. W swojej pracy O duszy nauczy‑
cielstwa przypisywał wychowawcy-nauczycielowi kierowniczą 
rolę w wychowaniu i nauczaniu 155.
 W zaborze austriackim z kolei działał Henryk jordan 
(1842-1907), który w krakowie stworzył park zabaw. dla potrzeb 
parku zabaw wychowawca, nauczyciel był wykwalifikowanym 
przewodnikiem-instruktorem, pod którego kierunkiem prowa-
dzono zajęcia głównie o charakterze sportowym.
 W wieku XiX coraz wyraźniej dostrzegano rolę kształcenia 
nauczycieli-wychowawców. Wyznawany był pogląd, że szkoła 
jest tyle warta, ile wart jest nauczyciel 156. Winien on nie tylko 
znać dobrze swój przedmiot, ale powinien też posiadać przy-
gotowanie pedagogiczne i psychologiczne. Zwolennikiem tego 
twierdzenia był jeden z najwybitniejszych pedagogów XiX 
wieku, jan Fryderyk Herbart (1776-1841). Wychowawca według 
Herbarta miał kształtować w młodym człowieku silny charakter 
moralny, w którym panuje zgodność woli i postępowania z na-
stępującymi ideami praktycznymi: życzliwością, wewnętrzną 
wolnością duchową, doskonałością, prawością, słusznością 157.
 Wiek XX to wiek rodzących się różnorodnych systemów 
politycznych. częste oddzielanie kościoła od państwa powo-
dowało, że wychowawca-nauczyciel również w tym kierunku 
wychowywał, oddzielając niejako nauczanie i wychowanie 

154 Por. j. draus, R. terlecki, Historia wychowania, t. 2, Wiek XIX i XX, 
Wydawnictwo WaM, WsFP „ignatianum”, kraków 2005, s. 64.

155 Por. tamże, s. 111. Więcej na temat poglądów dawida na osobę wycho-
wawcy w kolejnych punktach rozprawy. 

156 Por. tamże, s. 55.
157 Por. tamże, s. 57.
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religijne. na początku XX wieku mamy do czynienia z systema-
mi, a więc i wychowaniem, autorytarnymi głównie w europie 
i tendencjami nowego wychowania w stanach Zjednoczonych. 
Wychowawca i nauczyciel XX wieku to wychowawca poddany 
ideologiom nie zawsze zgodnym ze swoimi przekonaniami.
 Wraz z rozwojem nauki i praktyki wychowawczej pojawiła 
się w XX wieku duża różnorodność systemów wychowawczych 
podkreślających specyfikę roli wychowawcy w ramach każdego 
z nich. W związku z szerokim zakresem zagadnienia i jednocześ-
nie dużym jego znaczeniem dla tematu rozprawy poświęcimy 
temu zagadnieniu oddzielny punkt niniejszego rozdziału. 

1.3. osobowość wychowawcy
 W dyskursach naukowych poświęconych wychowawcy 
nie brak i takich głosów, które poszukują wychowawcy ideal-
nego. na pytanie, czy taki istnieje, próbowano odpowiedzieć 
w pracach dotyczących osobowości wychowawcy-nauczyciela. 
Powstały one na przestrzeni XX wieku i mogą być pomocne 
pod wieloma względami współczesnemu wychowawcy w jego 
pracy. dla nas analiza poglądów poszczególnych autorów 
będzie pomocna w odkrywaniu fenomenu wychowawcy, do-
chodzeniu do jego istotnych własności. Wszelkie rozważania 
o wychowawcy -nauczycielu będziemy odnosić do omówionego 
wcześniej szeroko rozumianego pojęcia wychowawca.
 osobowość bywa najczęściej określana jako zespół stałych 
właściwości i procesów psychofizycznych odróżniających daną 
jednostkę od innych, wpływający na organizację jej zachowania, 
a więc na stałość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, 
wiadomości i sprawności, w reagowaniu emocjonalnym w sto-
sunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze celów 
i wartości. Powstanie tych stałych mechanizmów zachowania się 
jednostki jest wynikiem rozwoju, w którym szczególnie ważną 
rolę odgrywają pierwsze lata życia 158.

158 Por. W. okoń, Słownik pedagogiczny, PWn, Warszawa 1987, s. 215.
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 Wincenty okoń, w innym miejscu mówiąc już bardziej szcze-
gółowo o osobowości wychowawcy, ma na myśli „stopień jego 
zaawansowania w poznawaniu i wartościowaniu stosunków 
panujących w świecie, przede wszystkim w świecie społecznym, 
a zarazem w twórczym przekształcaniu tych stosunków” 159.
 stanisław Ruciński definiuje osobowość bardziej ukierunko-
waną na wewnętrzną sferę człowieczeństwa i określa, że 

osobowość nie jest „strukturą” cech czy mechanizmów psycho-
fizycznych i fizycznych, lecz stanowi dorobek człowieka w za-
kresie poznania prawdy o sobie i w świecie, poznania bezinte-
resownego, nie podejmowanego dla korzyści, lecz dla samego 
poznania, dla prawdy samej 160. 

 M. nowak, powołując się na W. sterna, określa osobowość 
jako „osobę”, która dąży do maksymalnego samorozwoju. oso-
bowość stanowi tę część struktury człowieka, która wyodrębnia 
się dopiero w ostatnim stadium przyrodzonego rozwoju, w ze-
tknięciu ze światem wartości kulturalnych. jest to najwyższy 
szczebel rozwoju, na jaki może się wznieść jednostka ludzka, 
i oznacza ostatecznie „wykształcenie w sobie niepowtarzalnych 
sposobów adaptacji do otoczenia i opanowywania go” 161.
 chcemy przeanalizować poglądy wybranych autorów, 
którzy podejmowali problematykę osobowości wychowawcy. 
Będą nimi przedstawiciele pedeutologii, tacy jak: ernest linde 
(1864-1943), jan Władysław dawid (1859-1914) – prekursor 
polskiej pedeutologii, józef kretz-Mirski (1882-1943), Zygmunt 
Mysłakowski (1890-1971), Mieczysław kreutz (1893-1971), ste-
fan szuman (1889-1972), stefan Baley (1885-1952), stanisław 
dobrowolski (1883-1978).
 analiza poglądów dotyczących osobowości wychowawcy 
będzie kontynuowana w dyskursie pedagogicznym dotyczącym 

159 W. okoń, Problem osobowości nauczyciela, w: Osobowość nauczyciela, oprac. 
W. okoń, Państwowe Zakłady Wydawnictw szkolnych, Warszawa 1962, s. 10.

160 s. Ruciński, Pedagogiczny personalizm Sergiusza Hessena, w: Filozofia wy‑
chowania Sergiusza Hessena, red. H. Rotkiewicz, Wydawnictwo akademickie 
„Żak”, Warszawa 1997, s. 81.

161 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 540. 
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osobowości wychowawcy w praktyce wychowawczej i jego 
osobowościowo-zawodowych kompetencji.

1.3.1. osobowość wychowawcy w wybranych 
pracach pedeutologicznych

 Refleksji nad osobowością wychowawcy towarzyszy poszu-
kiwanie ideału wychowawcy. te poszukiwania owocują różno-
rodnością wyników i często odmiennymi określeniami tej samej 
rzeczywistości. Miary doskonałości, jakie nakładano na wy-
chowawcę, były różne, ale zwykle osobowość była w centrum 
uwagi, nauczyciel-wychowawca miał odzwierciedlać wszelkie 
cnoty. najczęściej używanymi określeniami są więc: wzór, ideał, 
talent, instynkt, powołanie, misja, służba dziecku 162. określe-
nie ideału zdaje się mieć swoje źródło w naturalnym zjawisku 
posiadania autorytetu, który wyrasta z życzliwej postawy i nie 
narusza podstawowych praw wolności i godności człowieka. 
osobowość wychowawcy ma także wpływ na funkcję, jaką pełni 
on w procesie nauczania i wychowania. analiza ma pomóc we 
wskazaniu cech idealnego wychowawcy w jego głównych ry-
sach osobowych. omawiani poniżej autorzy odnoszą się w prze-
ważającej części swoich wypowiedzi do osoby nauczyciela, my 
jednak będziemy ich poglądy widzieli w szerszej perspektywie 
i odnosili je do osoby wychowawcy zgodnie z tym, co ustalili-
śmy w definicji wychowawcy.

1.3.1.1. osobowość wychowawcy według ernesta 
lindego

 niemiecki pedagog ernest linde twierdzi, że prawdziwym 
czynnikiem wychowania jest osobowość wychowawcy. swoje po-
glądy na ten temat przedstawił w książce Persönlichkeits‑Pädagogik: 

162 Por. H. kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 29.
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ein Mahnwort wider die Methodengläubigkeit unserer Tage (Pedagogi‑
ka osobowości. Ostrzeżenie przed współczesnym zaufaniem do meto‑
dy), która ukazała się 1896 roku w niemczech. Podstawowym 
założeniem swojej pedagogiki uczynił tezę, że 

dusza stanowi twór organiczny, rozwijający się z istniejących 
w niej związków, że ma on własne życie, wskutek czego rola wy-
chowania musi się ograniczać tylko do pobudzania jej wzrostu, 
wspierania go i ochraniania 163.

kształtowanie osobowości dokonuje się za pomocą uczucia, któ-
re jest czynnym i twórczym pierwiastkiem życia osobowego.
 ernest linde staje się przeciwnikiem intelektualizmu. jego 
zdaniem wychowawca, który bierze pod uwagę tylko rozum 
wychowanka, nie rozwinie jego osobowości. Wychowawca, 
chcąc nadać właściwy kierunek rozwojowi wychowanka, musi 
przede wszystkim dotrzeć do jego uczuć i indywidualnie do 
każdego dziecka dobierać materiał nauczania. Metoda, zdaniem 
lindego, niczego nie jest w stanie nauczyć, a materiał naucza-
nia przedstawiany według pewnych norm i schematów nie jest 
w stanie oddziaływać wychowawczo. Wychowawca to osoba, 
która jest człowiekiem otwartym na to, co niesie z sobą rzeczywi-
stość, a proces wychowania odbywa się poprzez jej przeżywanie 
wspólnie z wychowankami. Równoległość doświadczania bar-
dziej dojrzałego wychowawcy i dojrzewającego wychowanka 
nazywa linde paralelizmem nauczania 164. 
 istotnym celem wychowawcy w nauczaniu i wychowaniu dla 
lindego jest rozbudzanie zainteresowań, przeżyć i doświadczeń 
dziecka, aby w ten sposób pobudzić jego wewnętrzne reakcje 
będące skutkiem przeżytego doświadczenia. nie oznacza to 
jednak, że odrzuca on rozumowe poznanie w ogóle. dopuszcza 
je w sytuacji, w której pozostaje ono w ścisłym związku z wywo-
łaniem przeżycia i doświadczenia.

163 l. chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Państwowe Zakłady 
Wydawnictw szkolnych, Warszawa 1963, s. 131. 

164 Por. tamże, s. 131-132. 
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 obok zasady paralelizmu linde wymienia jeszcze zasadę rze-
czowości i przedmiotowości w wychowaniu. dostrzega więc rolę 
nie tylko podmiotowości, ale i przedmiotowości w wychowaniu 
i nauczaniu. Wychowawca powinien poprzez swoją osobowość 
zdobyć autorytet wychowanka dla „wewnętrznej wolności” 165. 
W tym kontekście pobudzania aktywności wychowanka wysu-
wa się w sposób wyraźny twórcze podejście do nauczania i wy-
chowania, jako że poprzez twórczość umożliwia się wewnętrzne 
przetworzenie materiału i doświadczenia płynącego z zewnątrz 
na uczucia i wolę wychowanka. W swoim myśleniu o osobowo-
ści wychowawcy linde odrzuca gotowe wzory i schematy, dając 
miejsce twórczej inicjatywie nauczyciela, wypływającej z głębi 
jego osobowości. treść swojej pracy wychowawczej powinien 
czerpać wychowawca z życia codziennego, a metodą i formą od-
działywania wychowawczego ma być intuicja wychowawcy 166.
 akcentowanie przeżyć, roli uczuć, równoległości doświad-
czeń w wychowaniu zakłada u lindego dostrzeganie jednostki 
i jej indywidualności. dla wychowawcy istotna jest osoba, a nie 
metoda, forma czy treść wychowania, chociaż tych ostatnich 
nie można lekceważyć. Pedagogika osobowości to pedagogi-
ka oddziaływania osobowości wychowawcy na osobowość 
wychowanka. 

1.3.1.2. osobowość wychowawcy według jana 
Władysława dawida

 Miłość do człowieka, a w zasadzie miłość dusz, wysuwa 
się na pierwszy plan u jana Władysława dawida, zaliczanego 
do pionierów polskiej myśli pedeutologicznej. swoje poglądy 
przedstawił w eseju O duszy nauczycielstwa, który pierwszy raz 
ukazał się w 1912 roku. Rozpatruje on w swej pracy związki cech 
psychofizycznych (wrodzonych i nabytych) nauczycieli z ich 
aktywnością zawodową. W ten sposób dał początek badaniom 

165 Por. tamże, s. 133.
166 tamże, s. 134.
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ukierunkowanym na poszukiwanie i naukowe opisywanie cech 
osobowości umysłowych, emocjonalnych, wolicjonalnych, zdol-
ności, temperamentu nauczycieli. one właśnie wywierają bo-
wiem istotny i dający się rejestrować wpływ na proces nauczania 
i wychowania 167.
 W swoim eseju O duszy nauczycielstwa j.W. dawid za istotną 
cechę wychowawcy uważa „miłość dusz ludzkich”, która jest 
dla niego istotą wychowawczego powołania, czyli życzliwość 
i pragnienie dobra młodzieży, zdolność do pomagania jej w roz-
woju i głębokie rozumienie oraz przeżywanie jej sytuacji i po-
trzeb. Uzasadnia to słowami: 

miłość, bo człowiek wychodzi poza siebie, troszczy się, bezinte-
resownie czyni coś dla drugiego; jest to miłość dusz, bo przed-
miotem jej jest wewnętrzna, duchowa treść człowieka, jego dobro 
moralne, jego oświecenie i udoskonalenie jako istoty duchowej.
 dla nauczyciela z takim powołaniem do zawodu, każdy nowy 
uczeń to jakby rozszerzenie i przyrost własnej jego jaźni, to nowe 
zadanie do spełnienia w zakresie jego osobistego życia 168. 

 kładzie tym samym silny nacisk na powołanie pedagoga, 
wychowawcy, czyli swoiste predyspozycje, które sprawiają, że 
wychowawca nie może być traktowany tylko jako zawód. istotą 
powołania wychowawcy jest naturalna potrzeba dawania siebie 
i nie chodzi tu o ilość czasu, ale o gotowość do dawania siebie 
bez żadnych ograniczeń. 
 Wysuwając postulat miłości dusz jako niezbędny w pracy 
wychowawcy, j.W. dawid zakłada, że wychowawca, nauczyciel, 
pedagog jest osobą o rozwiniętym życiu wewnętrznym, potra-
fiącą odczuwać duchową „wspólność” z uczniem, ma także silne 
poczucie odpowiedzialności, obowiązku oraz potrzebę dosko-
nałości 169. to jego zdaniem wystarczy, aby taki wychowawca 

167 Por. l. turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, dz. cyt., 
s. 264.

168 j.W. dawid, O duszy nauczycielstwa, opracował, wstępem i przypisami 
opatrzył oraz podał do druku e. Walewander, Redakcja Wydawnictw kUl, 
lublin 2002, s. 40.

169 Por. tamże, s. 44.
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nadrobił ewentualne niedociągnięcia w wiedzy psychologicznej, 
fachowej wiedzy o wychowaniu czy metodach i technikach 
wychowania.
 innym postulatem, który wysuwa j.W. dawid w związku 
z osobą wychowawcy, jest autentyczność wychowawcy, która 
wypływa z miłości dusz. określa ją jako „wewnętrzną prawdzi-
wość, zgodność z sobą, objawienie się takim tylko, jakim się jest 
i w całości jakim się jest” 170. Wyjaśnia także, co to oznacza i skąd 
się bierze takie ujmowanie. dawid jest przekonany, że „człowiek 
czuje: musi być sobą najpierw każdorazowo w poszczególnych 
stanach – myślach, uczuciach. Potem w całości ogólnie, jako in-
dywidualność. Wreszcie jako członek społeczności i narodu” 171.
 Miłość dusz ludzkich i autentyczność postulowana przez 
dawida u wychowawcy zakłada kolejny rys charakteru, jakim 
ma być odwaga, jedna z najgłębszych i najbardziej tajemniczych 
przejawów natury ludzkiej. jest to odwaga we wszystkich wy-
miarach, ta potrzebna na godzinę czynu czy walki, odwaga na 
dzień powszedni, odwaga bycia sobą. 
 Zdaniem j.W. dawida wychowawca to osoba, od której w za-
sadzie wszystko zależy w procesie wychowania. to wychowawca 
jest kierowniczą siłą wychowania; wychowawca jako osoba, jako 
osobowość. to, co tę osobowość według dawida kształtuje, to 
przede wszystkim siła duchowego życia, wewnętrzne predyspo-
zycje do przenikania się wzajemnie stanów duchowych. Będzie to 
zarówno zdolność do odbioru stanów duchowych drugiej osoby, 
jak i możność komunikowania własnych. Zakłada to zatem dużą 
bliskość uczuciową między wychowawcą a wychowankiem. ta 
bliskość stanowi podstawową kategorię rozumienia drugiej oso-
by 172. dawid stawia wychowawcy-nauczycielowi bardzo wysokie 
wymagania, definiując „duszę nauczycielstwa”. Wychowawca-
-nauczyciel powinien posiadać takie cechy, jak: odpowiedzialność, 
odczuwanie potrzeby doskonałości, winien mieć świadomość ce-
lów wychowania, wewnętrzną prawdziwość uczuć i  przekonań, 

170 tamże, s. 60.
171 tamże.
172 Por. H. kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 30.
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odwagę w pokonywaniu trudności, zamiłowanie do pracy spo-
łecznej, być ofiarny, umieć się wyrzekać oraz posiadać umiejęt-
ność nawiązywania kontaktu z wychowankiem 173. 
 dawid kładł silny akcent na życie wewnętrzne wychowawcy, 
nazywając je duszą nauczycielstwa. Mimo to pozostaje w jego 
świadomości fakt jedności cielesno-duchowej człowieka. dusza 
bowiem objawia się w świecie poprzez ciało i w ciele. Muszą być 
zatem dane lub wywalczone zewnętrzne warunki materialne 
dla wychowawcy, takie jak: prawo do słusznej płacy, należytego 
odpoczynku i rozwijania swojej osobowości. cielesno-duchowa 
jedność człowieka sprawia, że nie może on poprzestać na czymś, 
co jest raz dane, ale nieustannie powinien podejmować trud 
pracy nad sobą i doskonalenia siebie w warunkach jakiegoś mi-
nimalnego spokoju, bezczynności, milczenia 174. 
 j.W. dawid widział wychowawcę-nauczyciela jako organiza-
tora procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kreatora po-
staw i poglądów wychowanków czy uczniów. odkrył integralny 
związek pracy zawodowej nauczyciela z jego osobowością.

1.3.1.3. osobowość wychowawcy według Mieczysława 
kreutza

 W podobnym nurcie co j.W. dawid swoje poglądy na wy-
chowawcę przedstawia Mieczysław kreutz. W swojej pracy Oso‑
bowość nauczyciela‑wychowawcy, opublikowanej po raz pierwszy 
w 1938 roku, po wnikliwej analizie nieco modyfikuje ideę da-
wida i uzupełnia o konieczne jego zdaniem elementy. Zauważa 
kreutz, że autor eseju O duszy nauczycielstwa stawia w swojej 
pracy pytanie o to, co stanowi istotę nauczyciela i co sprawia, 
że ktoś jest nauczycielem z urodzenia lub z powołania. Według 
M. kreutza, dawid wskazuje na niezbędne warunki i dyspozycje 
wpływu wychowawczego, takie jak: miłość dusz; skłonność do 

173 Por. j.W. dawid, O duszy nauczycielstwa, dz. cyt., s. 65, por. także j. draus, 
R. terlecki, Historia wychowania, t. 2, Wiek XIX i XX, dz. cyt., s. 111.

174 Por. j.W. dawid, O duszy nauczycielstwa, dz. cyt., s. 66-69.
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społecznego oddziaływania; zalety etyczne, mianowicie potrze-
ba doskonałości, poczucie odpowiedzialności, obowiązkowość, 
wewnętrzna prawdziwość i moralna odwaga 175.
 Podstawą osobowości wychowawcy czyni M. kreutz miłość 
ludzi, bowiem nauczyciel, który kocha uczniów, a stykanie 
i spotykanie się z nimi sprawia mu żywą przyjemność, może wy-
wierać skuteczny wpływ na powierzonych sobie młodych ludzi. 
analizując poglądy dawida, wskazuje kreutz na pewne braki 
w jego teorii – przy zwracaniu, co prawda, uwagi na skłonności 
i zamiłowania nauczyciela-wychowawcy – kwestia zdolności 
została tu pominięta. M. kreutz dodaje do poglądów dawida 
zdolność sugestywną, która jako cecha osobowości decyduje 
o wpływie wychowawczym. Rozumie on pod pojęciem zdolno-
ści sugestywnej zdolność do przyciągania ludzi do siebie, która 
jest charakterystyczną cechą przywódcy. człowiek z taką cechą 
łatwo pozyskuje ludzi, potrafi zapalać drugich, porywać, pozy-
skać sobie ich uczucia a wtedy oni idą za nim z zaufaniem 176. 
 Według jego poglądów każdy człowiek powinien stawać się 
osobowością, a wychowawca musi w tym kierunku prowadzić 
także swoich wychowanków 177. M. kreutz pisze, że „idealny 
obraz nauczyciela można wprawdzie wydedukować bądź z ce-
lów wychowania, bądź też z jakiś ogólnych założeń etycznych 
lub metafizycznych” 178, ale ideał ten będzie ulegał zmianom 
w zależności od okoliczności. 
 na pytanie: jaki powinien być wychowawca?, M. kreutz 
proponuje ogólnie powiedzieć, że powinien być dobrym wycho-
wawcą, dobrym nauczycielem 

tzn., że powinien wywierać silny wpływ wychowawczy na 
powierzoną sobie młodzież, […] przez wpływ wychowawczy 
rozumiem zatem wywoływanie zamierzonych zmian w osobo-
wości wychowanków 179.

175 Por. M. kreutz, Osobowość nauczyciela‑wychowawcy, instytut Wydawniczy 
„nasza księgarnia”, Warszawa 1947, s. 17.

176 Por. tamże, s. 30-41.
177 Por. tamże, s. 4.
178 tamże, s. 8.
179 tamże, s. 9.
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 Podstawowym zadaniem nauczyciela jest kształtowanie 
i wychowywanie charakteru, podawanie wiadomości i wiedzy 
podręcznikowej schodzi na drugi plan. M. kreutz przyjmuje 
stanowisko, że u dzieci i młodzieży nauczanie zlewa się z wy-
chowaniem w całość, której nie można rozdzielać 180.
 Wskazuje zatem M. kreutz, że wpływ wychowawcy wa-
runkuje posiadanie trzech cech: miłości ludzi, skłonności do 
społecznego oddziaływania i zdolności sugestywnej. człowieka 
posiadającego takie cechy charakteryzuje pewność siebie, spokój 
i odwaga działania, wiara w siebie oraz bezkompromisowość 
i prostolinijność w dążeniu do realizacji celów 181.
 Zdolności sugestywne proponowane przez kreutza H. kwiat-
kowska proponuje nazwać językiem bardziej współczesnym 
i twierdzi, że zależą one bardziej od inteligencji emocjonalnej niż 
umysłowej. sugeruje również polemikę z jego poglądami, gdyż 
nie uznał on jej zdaniem właściwości etycznych za specyficzne 
dla zawodu nauczycielskiego 182.

1.3.1.4. osobowość wychowawcy według Zygmunta 
Mysłakowskiego

 innymi słowami istotę bycia wychowawcą określają Zyg-
munt Mysłakowski, stefan szuman i józef kretz-Mirski. istotę 
osobowości wychowawcy formułowali oni w kategorii talentu 
pedagogicznego.
 Z. Mysłakowski w swojej rozprawie Co to jest talent pedago‑
giczny, która ukazała się w 1925 roku, pisze, że

talent jest wrodzoną dyspozycją psycho-fizjologiczną, dzięki 
której osobnik pewne szczególne typy działalności lub produkcji 
uprawiać może w sposób bardziej wydajny niż w wypadku zaj-
mowania się czymś innym 183.

180 Por. tamże, s. 13.
181 Por. W. okoń, Problem osobowości nauczyciela, dz. cyt., s. 16.
182 Por. H. kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 32.
183 Z. Mysłakowski, Co to jest talent pedagogiczny, w: Osobowość nauczyciela, 

dz. cyt., s. 74.
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 W ten sposób wskazuje na fundamentalne sformułowanie 
dotyczące talentu pedagogicznego, ukazując go jako dyspozy-
cję wrodzoną, ale jednocześnie wskazuje, że jest to dyspozycja, 
którą można doskonalić przez świadomy wysiłek 184. Mówiąc 
o talencie pedagogicznym, Z. Mysłakowski akcentuje jego stro-
nę realizacyjną, twierdząc, że nie wystarczy sam talent, trzeba 
jeszcze zrobić z niego użytek, stąd istotną właściwością talentu 
pedagogicznego jest kontaktowość. Rozumiał on tę właściwość 
jako pewną zdolność do bycia z drugą osobą, mimo fizycznego 
oddalenia, w stale podtrzymywanym porozumieniu, nie tracąc 
z sobą kontaktu oraz dostatecznie udzielając o sobie informacji 185.
 kontaktowość w rozumieniu Z. Mysłakowskiego wywodzi 
się z instynktu rodzicielskiego, z żywej wyobraźni, która poma-
ga wczuć się w stany psychiczne drugiej osoby oraz daje moż-
liwość wspólnego uczestnictwa wychowawcy i wychowanka 
w odczuwaniu i przeżywaniu różnych zdarzeń. kontaktowość 
staje się łatwiejsza również poprzez zdolność do ekspresji uczuć, 
bo wtedy wychowawca, nauczyciel staje się osobą bardziej bli-
ską, wyrazistą, przekonującą i w związku z tym bardziej auten-
tyczną. dobrze wyrobiona kontaktowość jest nastawieniem na 
zewnątrz, które za jungiem nazywa Z. Mysłakowski ekstrawer-
sją. ta cecha umożliwia działania prospołeczne i chroni przed 
zamykaniem się w świecie osobistych problemów, ukierunko-
wując swoje działania bardziej na innych niż na siebie 186.
 otwartość na wychowanków i wykazywaną wobec nich kon-
taktowość wychowawca wzmacnia według Z. Mysłakowskiego 
nabywanym w trakcie pracy doświadczeniem. jest ono nieustan-
nie poszerzane przez systematycznie pogłębianą wiedzę peda-
gogiczną oraz niezmordowaną i czujną pracę nad sobą 187.

184 Por. k. szwarlik, Idealny wychowawca, tygodnik katolicki „niedziela”, 
częstochowa 1997, s. 26.

185 Por. Z. Mysłakowski, Co to jest talent pedagogiczny, dz. cyt., s. 75.
186 Por. H. kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 31, por. także Z. Mysła-

kowski, Co to jest talent pedagogiczny, dz. cyt., s. 79-83.
187 Por. M. Rusiecki, Osobowość nauczyciela, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, t. 3, red. t. Pilch, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2004, 
s. 977.
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1.3.1.5. osobowość wychowawcy 
według stefana szumana

 Zagadnienie talentu pedagogicznego podejmuje także stefan 
szuman w swojej pracy Talent pedagogiczny, która ukazała się po 
raz pierwszy w 1939 roku. Przygotowując swój esej, znał on już 
poglądy i refleksje j.W. dawida, M. kreutza, s. Baleya, Z. My-
słakowskiego. s. szuman nieco inaczej postrzega talent pedago-
giczny, niejako zaprzecza stwierdzeniu, że talent jest sprawą wro-
dzoną. jego zdaniem człowiek przynosi na świat tylko pewien 
zespół warunków wrodzonych, pewien zespół naturalnych cech, 
które warunkują to, że talent powstanie. ten zespół warunków 
nie zawsze może zostać uaktywniony, talent pedagogiczny może 
się obudzić w warunkach korzystnych do ujawnienia się pożąda-
nych cech danego talentu 188. ostatecznie sprowadza s. szuman 
zagadnienie talentu pedagogicznego do zagadnienia osobowości, 
z której utalentowany pedagog czerpie możność bycia dobrym 
wychowawcą 189. W ten sposób każdy wychowawca, nauczyciel, 
pedagog jest twórcą własnego talentu, a bogactwo osobowości 
sprawia, że wypracowuje on swój własny styl wychowania, swoją 
własną fizjonomię wychowawcy, metody oraz sposoby skuteczne 
i owocne w swoich własnych rękach 190.
 Wśród istotnych cech talentu pedagogicznego s. szuman wy-
mienia kategorię taktu pedagogicznego, który jest według niego 

pewną formą postępowania z ludźmi, tak, aby ich nie urazić, 
lecz aby zachować ich przychylność, oddziałać na nich tak, jak 
się zamierza, a jednak nie wywołać zbytniego oporu, unikając 
niepotrzebnych konfliktów i starć 191.

takt pedagogiczny wymaga zatem zdolności empatycznych, 
tak zwanej intuicji psychologicznej, głębokiej znajomości swoich 
mocnych i słabych stron oraz środków działania, czyli zestawu 

188 Por. s. szuman, Talent pedagogiczny, w: Osobowość nauczyciela, dz. cyt., s. 100. 
189 Por. tamże, s. 106.
190 Por. tamże, s. 110.
191 tamże, s. 118.
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sprawdzonych sposobów reagowania i działania, które będą 
zależały od specyfiki osobowości danego wychowawcy. Wycho-
wawca musi mieć z czego czerpać w swojej pracy, nie może być 
pusty, próżny, płytki, gdyż taka osobowość nie może ubogacać 
innych. 
 s. szuman stwierdza, że 

nikt nie jest i być nie może nauczycielem idealnym w tym 
znaczeniu, że posiadałby wszystkie w ogóle dodatnie cechy, 
zdolności i cnoty, które by mu pozwoliły uczyć w sposób dosko-
nały i wychowywać każdego ucznia tak dobrze, że wszyscy jego 
wychowankowie byliby jednostkami, z których jego działalność 
pedagogiczna zrobiłaby to, co pod względem umysłowym i mo-
ralnym z nich w ogóle najlepszego zrobić można 192.

Mimo to podejmuje się pewnego podsumowania, w którym 
wskazuje na idealnego nauczyciela, wychowawcę obdarzonego 
bogatą osobowością, talentem i taktem pedagogicznym. Zazna-
cza on, że jeden wychowawca nie może być najlepszym typem 
wychowawcy dla wielu różnorodnych typów wychowanków.
 Różne formy talentu pedagogicznego nie występują u jednej 
osoby równocześnie, a często nawet się wykluczają, na przykład 
nauczyciel, który prowadzi lekcje z polotem i swoistą poetyc-
kością, będzie miał trudność przedstawiania wiedzy w sposób 
zwięzły i obiektywny. Relację między wychowawcą a wycho-
wankiem określa s. szuman jako taką, która 

polega przede wszystkim na tym, że pierwszy daje, a drugi od-
biera, że pierwszy obdarza, a drugi jest obdarzany, że poziom 
osobowości pierwszego tak istotnie przewyższa poziom oso-
bowości drugiego, iż wychowanek żyje i rozrasta się jak płód 
w łonie matki i żyje, rozrasta się i dojrzewa, dzięki jej własnej 
krwi, którą go ona karmi 193.

 Bogata osobowość według s. szumana polega na bogactwie, 
w jakie wyposażyła ją natura, ale przede wszystkim na bogac-
twie tego, co sam wychowawca wykształcił, nagromadził, 

192 tamże, s. 114.
193 tamże, s. 121.
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zebrał i ukształtował. Bogactwo osobowości nazywa inaczej bo-
gactwem duszy i wyróżnia w nim trzy sfery: bogactwo etyczne 
osobowości, estetyczne i umysłowe. Podsumowując, wyróżnia 
w talencie pedagogicznym dwa główne elementy: to, co dany 
wychowawca ma do rozdania, czym karmi i wychowuje oraz 
sposób, w jaki to czyni, czyli umiejętne gospodarowanie swoi-
mi zasobami 194. 

1.3.1.6. osobowość wychowawcy 
według józefa kretz-Mirskiego

 W kategorii talentu pedagogicznego widział także osobowość 
wychowawcy józef kretz-Mirski. Poglądy na temat osobowości 
wychowawcy wyrażał w swoich artykułach, których zbiór uka-
zał się w 1936 roku pod tytułem Wychowanie i wychowawca. Zbiór 
artykułów 1929‑1935. jego zdaniem, bycie wychowawcą wymaga 
od człowieka oprócz znajomości ogólnych praw i norm także spe-
cjalnej intuicji czy talentu, talentu pedagogicznego i specjalnych 
warunków osobistych. talent pedagogiczny rozumie on jako 
zdolność dobierania odpowiednich środków do konkretnych 
aktów pedagogicznych, względnie indywidualności dziecka.
 specjalne warunki osobiste wychowawcy są potrzebne po to, 
aby wytworzyć pewien ogólny stosunek między wychowawcą 
a wychowankiem, umożliwiający skuteczne działanie wycho-
wawcze na dziecko zwane kontaktowością 195. Wspomniana kon-
taktowość funkcjonuje w ramach procesu wychowania, który 
jest czynnością mniej lub więcej ciągłą, celową, systematyczną 
i przy tym wysoce złożoną, wykonywaną przez wychowawcę 
i skierowaną w stronę dziecka (wychowanka) aż do osiągnięcia 
przezeń etapu dojrzałości 196. 
 Według poglądów j. Mirskiego, osobowość wychowawcy 
w znacznej mierze określa to, czy posiada on coś, co może być 

194 Por. tamże, s. 122-123.
195 Por. j. Mirski, Wychowanie i wychowawca, dz. cyt., s. 31.
196 Por. tamże, s. 11.
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określone jako umiejętność wychowania lub sztuka wychowa-
nia. cechy, jakie powinien posiadać, jego zdaniem, wychowaw-
ca, dotyczą przede wszystkim jego osobowości, której istotny 
element stanowi postawa wychowawcza. nie można stworzyć 
wychowawcy czy pedagoga, potrzeba czegoś więcej, „pierwiast-
ka osobistego, którego dać nie może żadna nauka ani żadna 
technika, a który stanowi o powołaniu” 197. Wyjaśniając dalej, 
pisze Mirski o 

stałym układzie i kierunku duchowym, zorientowanym w stro-
nę dziecka, jako osoby żywej i rozwijającej się, a ujawniającym 
się w potrzebie udzielania jej pomocy w jej najszczęśliwszym 
i najpełniejszym rozwoju 198.

 Powołanie to miłość dojrzałej osobowości wychowawcy dla 
młodocianej i rozwijającej się osobowości wychowanka, miłość 
estetyczna dla piękna młodej harmonii ciała i duszy, miłość dla 
piękna duchowego, „miłość dusz”, jak to znajdujemy u dawida, 
miłość darząca, jak mówi spranger, a wreszcie „miłość pedago-
giczna”, jak ją określa kerschensteiner 199.
 dla kształtowania się osobowości wychowawcy ma również 
znaczenie jego wiedza. Zaleca także j. Mirski, aby poza ogólną 
wiedzą obejmowała ona też wiedzę pedagogiczną dotyczącą 
dziecka i wiedzę o wychowaniu. Wiedza ta ma być uzupełnia-
na sprawnością techniczną, która stanowić powinna rezultat 
nabytej podczas praktyki umiejętności. to winno być podstawą 
wykształcenia na podłożu dyspozycji wrodzonych zdolności 
wychowawcy, które spotęgowane stanowią talent czy genialność 
pedagogiczną. ich istotą jest rozumienie i wnikanie w indywidu-
alne życie wychowanka oraz twórcza zdolność dostosowywania 
się do jednostkowej sytuacji danego wychowanka lub sytuacji 
wychowawczej w ogóle 200. 

197 Por. tamże, s. 137.
198 tamże, s. 139.
199 Por. tamże, s. 141.
200 tamże, s. 77-78.
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1.3.1.7. osobowość wychowawcy 
według stefana Baleya

 stefan Baley w swojej pracy Psychiczne właściwości nauczyciela‑
‑wychowawcy analizuje dostępne sobie badania dotyczące ideal-
nego wychowawcy. Praca ta pierwszy raz ukazała się 1938 roku 
jako rozdział w książce Psychologia wychowawcza w zarysie. dla 
s. Baleya istotą osobowości nauczyciela, wychowawcy jest zdol-
ność lub zdatność wychowawcza, czyli zbiór cech, właściwości 
niezbędnych w realizacji działania wychowawczego 201. 
 najważniejszymi, według s. Baleya, składnikami osobowości 
nauczyciela-wychowawcy są 202:

 ‒ miłość, względnie sympatia wychowawcy do wychowan-
ka, a potem ewentualnie do samej pracy wychowawczej; 
jeżeli nie będzie można tego osiągnąć, to niech to będzie 
przynajmniej przychylność, która nie jest jednak miłością 
w ścisłym tego słowa znaczeniu;

 ‒ moment rozumienia wychowanka, czyli znajomość jego 
psychiki i potrzeb; ten, kto rozumie dziecko, łatwiej oka-
zuje mu sympatię;

 ‒ systematyczne zajmowanie się wychowankiem poprzez 
bezpośredni z nim kontakt oraz płynąca z takiego kontak-
tu satysfakcja;

 ‒ cierpliwość, która w dużej mierze winna być cechą 
wrodzoną;

 ‒ taktowność, czyli taka zdolność obcowania z ludźmi, 
która nie prowadzi do konfliktów i wynika z intuicji 
wychowawcy;

 ‒ takt pedagogiczny jako jeden z głównych składników 
zdatności wychowawczej, którym jest stała postawa wobec 
wychowanka;

 ‒ zdolność stanowczego żądania podstawowych wymogów;

201 Por. H. kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 33.
202 Por. s. Baley, Psychiczne właściwości nauczyciela‑wychowawcy, w: Osobo‑

wość nauczyciela, dz. cyt., s. 240-254.
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 ‒ oddziaływanie perswazją lub sugestią jako norma codzien-
nych kontaktów;

 ‒ respektowanie indywidualności wychowanków;
 ‒ entuzjastyczność natury, by zarażać nią wychowanków;
 ‒ zdolność artystyczna;
 ‒ formowanie wychowanka zgodnie z jego immanentnymi 

możliwościami;
 ‒ skłonności i uzdolnienia dydaktyczne.

 Różnorodność zaproponowanych przez s. Baleya składników 
osobowości wychowawcy, które układają się w zdatność wycho-
wawczą, posiada dwa punkty ciężkości. Pierwszy z nich to przy-
chylność dla młodych ludzi, dla wychowanków, a drugi to chęć 
i zdolność obcowania wychowawczego. Proces kształtowania się 
wymienionych składników osobowości wychowawcy-nauczyciela 
odbywa się powoli i rzadko występuje w zakresie wszystkich tych 
elementów w najwyższej możliwej formie u jednej osoby. Wycho-
wawca, którego osobowość obejmowałaby większość wymienio-
nych właściwości w stopniu ponadprzeciętnym, to wychowawca 
integralny lub wychowawca idealny – jak go nazywa prof. Baley 203. 
 Wymieniając i analizując poszczególne składniki osobowo-
ści wychowawcy, s. Baley podaje własną definicję osobowości 
wychowawcy, którą określa jako zbór cech czy dyspozycji we-
wnętrznych, od siebie niezależnych, a wtórnie dopiero zespala-
jących się z sobą częściowo 204, tworząc osobowość nauczyciela-
-wychowawcy jako osobowość o swoistej, mniej lub bardziej 
jednolitej strukturze 205.

1.3.1.8. osobowość wychowawcy 
według stanisława dobrowolskiego

 stanisław dobrowolski ukazuje w swoich publikacjach po-
krewieństwo pracy wychowawcy do pracy artysty. Zagadnieniu 

203 Por. tamże, s. 256-257.
204 Por. M. Rusiecki, Osobowość nauczyciela, dz. cyt., s. 982.
205 Por. s. Baley, Psychiczne właściwości nauczyciela‑wychowawcy, dz. cyt., s. 229.
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nauczyciela i wychowawcy poświęcił on dwie prace: Wychowa‑
nie i wychowawca, która ukazała się w 1948 roku, oraz Struktury 
umysłów nauczycieli, która została wydana w 1959 roku. W pozy-
cji Wychowanie i wychowawca, opisując osobowość wychowawcy, 
próbuje przede wszystkim zdefiniować, kim jest wychowawca. 
Podanie takiej definicji jest złożonym zadaniem, gdyż na zagad-
nienie należy jego zdaniem patrzeć bardzo szeroko i widzieć 
wychowawcę nie tylko jako nauczyciela szkolnego. 
 Wychowawca według dobrowolskiego to osoba, która „cał-
kowicie poświęca się wychowaniu po zdobyciu odpowiedniego 
teoretycznego i praktycznego przygotowania” 206. skuteczność 
oddziaływania wychowawcy zależy jednak nie tylko od wiedzy 
i doświadczenia, lecz także od życia uczuciowego, ideałów, 
charakteru, konsekwencji w postępowaniu, energii, ekspresji. 
W prawdziwym wychowawcy pragnie widzieć s. dobrowol-
ski nie tyle pierwiastek wyszkolenia, ile kwalifikacje płynące 
z głębszych źródeł życia wewnętrznego. one właśnie konstytu-
ują ideał pełnego i wewnętrznie zorganizowanego człowieka 207. 
s.  dobrowolski nie zapomina także, że wychowawca wychowu-
je całym sobą, niekoniecznie w określonych godzinach i miejscu. 
Wychowawca 

chwyta chwile, sytuacje, wyzyskuje zdarzenia, postępki wycho-
wanków, wytwarza nastroje, przy czym zabiegi wychowawcze 
przystosowuje do indywidualności wychowanka i okoliczności. 
do tego potrzeba nie tylko inicjatywy, ale i pewnej wyobraźni, 
pomysłowości wychowawczej 208.

 Formułując definicję wychowawcy i jego osobowości, s. do-
browolski dopuszcza możliwość bardzo szerokiego widzenia 
wychowawcy, którym byłaby osoba mająca jakikolwiek wpływ 
na drugą osobę, wywołująca w niej określone, zamierzone zmia-
ny i wyciskająca głębszy ślad na jej osobowości. W ten sposób 

206 s. dobrowolski, Wychowanie i wychowawca, nasza księgarnia, Warszawa 
1948, s. 13.

207 Por. tamże, s. 8. 
208 tamże, s. 8.
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niemal każdy człowiek na jakimś etapie swojego życia mógłby 
zostać nazwany wychowawcą, ale to byłoby zbytnie uproszcze-
nie. Zawężając pole widzenia, dobrowolski określa wychowaw-
cę jako osobę odpowiedzialną za rozwój i postępowanie wycho-
wanka. W tak rozumianej kategorii „wychowawca” wyróżnia on 
trzy grupy takich osób: rodzice, nauczyciele, mistrzowie. 
 Rodzice wychowują przede wszystkim do życia w najbliższym 
otoczeniu, a zakres ich działania wychowawczego jest wielostron-
ny i szeroki, w którym wykorzystują w głównej mierze wszelkie-
go rodzaju sytuacje życia codziennego. takie wychowanie opiera 
się przede wszystkim na miłości i zaufaniu, a przez to, iż posiada 
charakter jednostkowy, sprzyja rozwojowi indywidualności.
 nauczyciel wychowuje w szerszym kręgu do obcowania 
z ludźmi nieznanymi i przygotowuje do uczestniczenia w kultu-
rze. Wychowanie przez nauczyciela bazuje przede wszystkim na 
czynniku intelektualnym, a z powodu masowości słabo sprzyja 
indywidualnemu rozwojowi.
 Mistrz z kolei wychowuje młodego człowieka do życia 
czynnego, społecznie pożytecznego i produktywnego. Wycho-
wuje on w warunkach bardziej naturalnych, co daje możliwość 
indywidualizacji oddziaływań i wydobywania jednostkowych 
uzdolnień i skłonności wychowanka 209. 
 dobrowolski wskazuje trzy warunki, które muszą zaistnieć, 
aby doszło do skutecznego wychowania. Pierwszy z nich to 
„chęć wychowywania”. nie można bez niego wychowywać, nie 
można wychowywać bez pociągu do wychowania. jest to podsta-
wowy i konieczny warunek wychowania, jednak najlepsze chęci 
nie wystarczą, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć drugi warunek, 
czyli umiejętność wychowywania. W końcu nie wystarczy chcieć 
i umieć wychowywać, trzeba jeszcze „móc wychowywać”, dlate-
go określa tu autor trzeci rodzaj warunków, do których zalicza: 
zdrowie fizyczne, nerwy, ogólne warunki fizyczne (miejsce, czas, 
zespół wychowanków, urządzenia i materiały) oraz warunki 
moralne 210. 

209 Por. tamże, s. 21-22.
210 Por. tamże, s. 37-131.
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 Mając na uwadze początkowe założenie, że wychowawca od-
działuje całą swoją osobą, s. dobrowolski pod koniec swojej reflek-
sji określa zdolność takiego oddziaływania jako promieniowanie 
wychowawcze. owo promieniowanie określa jako coś mistyczne-
go, możliwego dla każdego wychowawcy z wymienionych trzech 
grup. Mistyczność promieniowania oznacza, że odbywa się ono 
bez udziału świadomości i bez z góry zamierzonego celu. s. do-
browolski, mówiąc o promieniowaniu wychowawczym, zakłada, 
że w człowieku, w wychowawcy musi być „coś”, co promieniuje: 
zasady, prawa moralne, ideały 211. owo „coś” będzie to miłość 
dusz dawida, miłość ludzi kreutza, talent pedagogiczny szuma-
na, Mysłakowskiego, Mirskiego i zdatność wychowawcza Baleya.

 U początków pedeutologicznego myślenia lindego, kretz-Mir-
skiego, szumana, Mysłakowskiego, Baleya, dawida, kreutza, do-
browolskiego stanęła idea poszukiwania idealnego wychowawcy. 
analiza prac wymienionych autorów pozwala stwierdzić, że obraz 
idealnego wychowawcy jest potrzebny i stale poszukiwany wraz ze 
zmieniającymi się warunkami i okolicznościami. Wychowawcą nie 
powinna być osoba przypadkowa, która nie wie, co i dlaczego robi. 
Powyższa analiza ukazuje, że wychowawcą powinna być osoba, 
która jest otwarta na ludzi, umie z nimi rozmawiać i postępować, 
ale jednocześnie jest to osoba potrafiąca zaglądać do własnego wnę-
trza i tam odnajdywać to „coś”, co powoduje, że jest ona dobrym 
wychowawcą. idealny wychowawca zatem to nie tylko to, co na 
zewnątrz człowieka – warunki, okoliczności, wiedza, umiejętności, 
ale to również jego dusza, w której kryje się miłość, talent i nie-
uchwytne ludzkiemu postrzeganiu powołanie.

1.3.2. cechy osobowości wychowawcy
 osobowość jako zespół cech i procesów konkretnego wycho-
wawcy w dużej mierze zależy od jego indywidualności. Posiada 
ona swoistą strukturę ściśle z sobą połączonych składników, 

211 Por. tamże, s. 116-117.
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cech i właściwości, które umożliwiają adaptację do otoczenia 
i pozwalają na jego opanowywanie. 
 kategoriami rozpatrywanymi w kontekście osobowości wy-
chowawcy, uwzględniając charakterystyczne jej cechy, są: 

1. autorytet wychowawcy,
2. mistrzostwo pedagogiczne,
3. wiedza wychowawcy,
4. kompetencje wychowawcy.

 Warto te kategorie szerzej omówić i wskazać na ich specyfikę.

1.3.2.1. autorytet wychowawcy

 Wychowawca w procesie wychowania staje się dla wycho-
wanka rodzajem autorytetu i wiarygodności. autorytet jest swo-
istą „pedagogiczną charyzmą”, która ma ułatwiać wychowawcy 
nawiązywanie relacji z wychowankami oraz współpracę z nimi 
dla osiągania celów wychowawczych. 
 Pojęcie autorytetu wiąże się ściśle z osobowością, talentem 
pedagogicznym i stanowi cechę stylu pracy wychowawczej 
umożliwiającą funkcjonowanie w sytuacji wychowawczej jako 
osoba godna zaufania i uznania 212. Relacja wychowanka z kimś, 
kto jest dla niego autorytetem, to spotykanie na swojej drodze 
rozwoju kogoś, kto potrafi tłumaczyć rzeczywistość oraz pełniej 
rozumieć i czuć osobowe aspiracje wychowanków. człowiek 
z autorytetem to osoba, która rodzi doświadczenie spójności 
i stabilności życia. na miano autorytetu zasługują ci wychowaw-
cy, którzy cieszą się wiarygodnością i potrafią dodawać wycho-
wankom odwagi do bycia sobą 213.
 osoby mające autorytet są w życiu społecznym, w środowisku 
wychowawczym czynnikiem porządkującym, wprowadzającym 
ład. Wychowanek potrzebuje wiedzieć, że istnieją obok ludzie, 
których kompetencje, postawa moralna, doświadczenie życiowe 

212 Por. l. turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, dz. cyt., 
s. 271.

213 Por. a. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo 
kUl, lublin 2004, s. 194.
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lub sprawowana przez nich funkcja pomogą mu w rozwiązaniu 
rozmaitych problemów, uniknięciu zagrożeń czy wyjaśnieniu 
niepojętych dlań zjawisk.
 istotę autorytetu stanowi swoista siła, która „zmusza” do 
uległości i „narzuca” swą wolę drugiemu. jego obecność w wy-
chowaniu jest konieczna. jeżeli młodzi ludzie nie zastaną w ro-
dzinie, w szkole wartości czy osób, które będą mogli uznać za 
autorytet, zaczną go szukać gdzie indziej. Prawdziwy autorytet 
powstaje dopiero wtedy, gdy zostanie dobrowolnie uznany, i to 
wskutek wewnętrznej wartości tego, co z sobą niesie. autorytet 
nie jest darem natury, nie można go kupić. autorytet się zdo-
bywa mądrym postępowaniem, całym swoim życiem. autorytet 
łatwo utracić, ale niełatwo go odzyskać.

1.3.2.2. Mistrzostwo pedagogiczne

 Mistrzostwo pedagogiczne polega na przekraczaniu przecięt-
ności, rozwijaniu pedagogicznej indywidualności, twórczości 
w dziedzinie nauczania i wychowania, niekonwencjonalnym 
sposobie rozwiązywania problemów związanych z przygotowa-
niem wychowanków do życia. Źródła mistrzostwa pedagogicz-
nego leżą w: poszerzaniu wiedzy o świecie i doświadczeniach 
utrwalonych w dziełach naukowych oraz tradycji; znajomości 
dziejów i historii wychowania oraz myśli pedagogicznej, aby 
pełniej zrozumieć pojęcie sukcesu pedagogicznego; obserwacji 
zachowań „wybitnych” wychowawców oraz obserwacji mło-
dzieży w celu poznawania jej potrzeb; kontakcie ze sztuką. jako 
najgłębsze źródło mistrzostwa wychowawczego należy postrze-
gać system wartości wychowawcy dotyczący norm moralnych, 
humanistycznych, patriotycznych, społecznych, duchowych 214.
 Mistrzostwo pedagogiczne to stałe dążenie do doskonałości 
i codzienne pokonywanie trudności, jakie niesie z sobą otaczają-
ca rzeczywistość dla wychowania – polegające na integrowaniu 

214 Por. W. kamiński, Mistrzostwo pedagogiczne nauczycieli, w: Pedagogika 
ogólna i subdyscypliny, dz. cyt., s. 527-528.
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wszystkich środowisk, czynników i sił partycypujących w pro-
cesie wychowania. tworzenie optymalnych warunków rozwoju 
wychowanków, umiejętność wykorzystywania każdej szansy, 
jaka się pojawia dla oddziaływania wychowawczego, oraz 
świadome i celowe posługiwanie się cechami swojej osobo-
wości – to najpełniejsze objawy mistrzostwa pedagogicznego 
wychowawcy 215.
 Mistrzostwo jako element osobowości wychowawcy to nie 
tylko mistrzostwo pedagogiczne, rozumiane tutaj w relacji do 
wychowanka i oddziaływaniu na czynniki zewnętrzne. Mi-
strzostwo w pracy wychowawcy to również umiejętność bycia 
mistrzem dla samego siebie w stawaniu się wychowawcą. takie 
mistrzostwo będzie polegało na umiejętności 

przeobrażania tego, co dzień ze sobą niesie, w świadomą zdol-
ność indywidualnego i profesjonalnego zarządzania sobą sa-
mym i przed sobą samym jego rozliczania 216.

Być mistrzem dla samego siebie oznacza dla wychowawcy 
osobisty i pozaosobowościowy zasięg samoczujności nad sobą 
w nieustannie zmieniających się warunkach życia.

1.3.2.3. Wiedza wychowawcy

 Wiedza wychowawcy i nauczyciela jest podstawą wszelkich 
intencjonalnych działań wychowawczych. do optymalnego 
wykonywania zadań wychowawczych potrzebna jest wszech-
stronna wiedza dająca możliwości odpowiedzi na liczne pyta-
nia, które w procesie wychowania zadaje wychowanek. jeżeli 
wychowawca nie potrafi od razu odpowiedzieć na postawione 
pytanie, to ta wszechstronność powinna umożliwiać skuteczne 
poszukiwanie odpowiedzi.

215 l. turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, dz. cyt., s. 272-273.
216 j. legowicz, O nauczycielu mistrzu samego siebie, w: Pedeutologiczne badania 

i koncepcje metodologiczne, red. a. kotusiewicz, H. kwiatkowska, W.P. Zaczyń-
ski, Wydawnictwo UW, Warszawa 1993, s. 21.
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 Wychowawcy potrzebna jest również wiedza pedagogiczna, 
dzięki której potrafi on wybrać odpowiednie metody, sposoby, 
środki do zachęcania uczniów do pracy, a także do pobudzania ich 
aktywności w celu zdobywania nowych doświadczeń. Znajomość 
mechanizmów tego, jak ludzie się uczą i co są w stanie zrobić na 
różnych etapach swojego rozwoju, to wiedza psychologiczna, 
która również powinna charakteryzować wychowawcę. Łączy się 
ona ściśle z wiedzą o sobie samym, czyli umiejętnością rozpozna-
wania, nazywania i kierowania własnymi uczuciami, emocjami 
oraz zaspokajaniem podstawowych potrzeb i motywacji. Wiedza 
socjologiczna uświadamia wychowawcy, jaki ma wpływ na wycho-
wanków jego stosunek do nich, jak wpływają osoby w danej grupie 
wychowawczej na siebie nawzajem i jak wpływa na wychowan-
ków otaczająca ich rzeczywistość. Powinna to być wiedza z zakre-
su dziedziny, którą się wychowawca czy nauczyciel zajmuje, czyli 
wiedza przedmiotowa. należy podkreślić, że wymienione dziedzi-
ny wiedzy jako elementy osobowości nie mogą pozostać tylko na 
poziomie teoretycznym, ale aby były efektywne wychowawczo, 
musi dochodzić do ich integracji w praktyce pedagogicznej 217. 

1.3.2.4. kompetencje wychowawcy

kategorią ściśle złączoną czy włączoną w niepowtarzalność oso-
bowości wychowawcy są kompetencje, czyli „zdolność i gotowość 
podmiotu do wykonywania zadań na oczekiwanym poziomie” 218. 
kompetencje powstają jako wynik sprawności integrowania wie-
dzy, drobnych umiejętności oraz sprawności w dokonywaniu 
wartościowania. indywidualna osobowość wychowawcy – rozu-
miana jako splot talentów, motywacji, doświadczeń, charakteru – 
ujawnia się w każdej jego aktywności i w sposobie bycia z innymi 
ludźmi, przede wszystkim z wychowankami 219. 

217 Por. l. kacprzak, Pedeutologiczne rozważania o nauczycielu, dz. cyt., s. 51-57.
218 Por. H. kwiatkowska, Pedeutologia, dz. cyt., s. 35.
219 Por. H. Rylke, Pokolenie zmian. Czego boją się dorośli?, Wydawnictwa 

szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999, s. 135.
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 Robert kwaśnica wyróżnia dwie grupy kompetencji 
nauczyciela -wychowawcy 220:

1. kompetencje praktyczno-moralne,
2. kompetencje techniczne.

 Wymienione grupy kompetencji obejmują kilka podkategorii.
 ad 1) kompetencje praktyczno-moralne
 kompetencje praktyczno-moralne w określaniu osobowości wy-
chowawcy są pierwszoplanowe i mogą go ochronić przed manipu-
lacją, uprzedmiotowieniem i sterowaniem. do grupy kompetencji 
praktyczno-moralnych R. kwaśnica zalicza 221: kompetencje inter-
pretacyjne, kompetencje moralne, kompetencje komunikacyjne.
 kompetencje interpretacyjne są to zdolności rozumiejącego 
odnoszenia się do świata w akcie samorefleksji. dzięki nim świat 
jest postrzegany jako rzeczywistość wymagająca stałej interpre-
tacji i bezustannego wydobywania na jaw jej sensu. kompetencje 
interpretacyjne umożliwiają umiejętne zadawanie pytań, dzięki 
którym rozumienie świata staje się niekończącym się zadaniem, 
bowiem podążają za zamianami, jakie zachodzą w otoczeniu 
i w samym człowieku.
 kompetencje moralne rozumie R. kwaśnica jako zdolność 
prowadzenia refleksji moralnej, która nie ogranicza się tylko do 
wiedzy o normach i nakazach moralnych. ta refleksja pozwala 
odnajdywać takie sposoby postępowania, aby dochować wier-
ności samemu sobie i nie ulec duchowemu zniewoleniu, a także 
pomaga nie ograniczać innych ludzi, również wychowanków, 
w ich prawach do wewnętrznej wolności i podmiotowości oraz 
prawie do wyboru własnej drogi 222.
 kompetencje komunikacyjne to zdolność do bycia w dialogu 
z samym sobą i z innymi. R. kwaśnica pojmuje dialog jako roz-
mowę z innym, która przełamuje anonimowość wypowiedzi i po-
zwala na zrozumienie siebie. to także rozmowa, która godzi się na 

220 Por. R. kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika. 
Podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. kwieciński i B. śliwerski, Wn PWn, Warsza-
wa 2004, s. 300-301.

221 Por. tamże, s. 300.
222 Por. R. kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli 

w rozwoju, Wrocławska oficyna nauczycielska, Wrocław 1994, s. 18.
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nieodgadnioność (tajemniczość) odpowiedzi na pytania ostatecz-
ne. tak pojmowane kompetencje komunikacyjne wykraczają poza 
techniczne umiejętności prowadzenia rozmowy. W strukturę 
kompetencji komunikacyjnych wchodzą między innymi zdolność 
do empatycznego rozumienia i bezwarunkowej akceptacji drugiej 
osoby; zdolność do krytyki pojętej jako poszukiwanie ukrytych 
przesłanek cudzych i własnych poglądów, przekonań i zachowań; 
postawa niedyrektywna, nakazująca przedstawić własny punkt 
widzenia jako propozycję, a nie gotową (skończoną) odpowiedź 223.
 Zwrócenie uwagi na empatię jako składnik kompetencji wy-
chowawcy ma szczególne znaczenie, ponieważ wpływa na za-
spokojenie potrzeby poczucia bezpieczeństwa, gdyż dzięki niej 
wychowankowie czują się rozumiani i bardziej skłonni do otwar-
tości na nowe rzeczywistości. empatia jest skutecznym sposobem 
na zbliżenie się do świata przeżyć wychowanków na tyle, na ile 
to jest możliwe poprzez nie tylko intuicyjne wyczuwanie uczuć 
i sposobu myślenia drugiej osoby, ale przede wszystkim wychwy-
tywanie ulotnych komunikatów wyrażanych nie wprost 224.
 Wolfgang Brezinka, obok zdolności empatii, jako składni-
ki kompetencji komunikacyjnych osobowości wychowawcy 
wymienia jeszcze życzliwość w stosunku do uczniów, którą 
rozumie jako bezinteresowną sympatię dla nich i altruistyczne 
nastawienie. istotna, zdaniem Brezinki, jest także samodyscy-
plina, która uczy opanowywać działanie popędów, uczuć, myśli 
i słów. Uważa on, że ten, kto tego nie potrafi, nie dorósł do wy-
magań, jakie stawia zawód wychowawcy. nieodzowna w pracy 
wychowawcy jest cierpliwość. Przytaczając zdanie Herbarta, że 
„bycie nudnym jest najgorszym grzechem zajęć szkolnych”, jako 
pożądaną cechę osobowości wychowawcy wskazuje świeżość 
ducha oznaczającą rześkość i żywotność 225.
 Wyrazem osiągania dojrzałości w zakresie kompetencji ko-
munikacyjnych jest fakt, że wychowawca po prostu lubi siebie, 

223 Por. tamże, s. 19.
224 Por. j. jagieła, Socjoterapia w szkole – krótki poradnik psychologiczny, Rubi-

kon, kraków 2007, s. 145.
225 Por. W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj – zarys problematyki, dz. cyt., s. 248.



102 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

lubi ludzi i lubi być z ludźmi, jest ich ciekawy i posiada pewną 
ufność wobec innych 226.
 ad 2) kompetencje techniczne
 od kompetencji technicznych zależy instrumentalnie ro-
zumiana efektywność działania. Mają one przedmiotowo 
określony zakres zastosowań. Pozostają wtórne w stosunku do 
kompetencji praktyczno-moralnych, gdyż wymagają akceptacji 
właśnie praktyczno-moralnej 227. do kompetencji technicznych 
R. kwaśnica zalicza: kompetencje postulacyjne, kompetencje 
metodyczne, kompetencje realizacyjne. 
 kompetencje postulacyjne (normatywne) to umiejętność opo-
wiadania się za konkretnymi celami i umiejętność identyfikowa-
nia się z nimi.
 kompetencje metodyczne to umiejętność działania według 
reguł umożliwiających optymalny porządek czynności. to nie 
tylko znajomość metod czy technik działania, ale przede wszyst-
kim umiejętność ich stosowania. 
 kompetencje realizacyjne to umiejętność doboru środków 
i tworzenia warunków umożliwiających realizację celu. Zwykle 
każda metoda stawia określone wymagania realizacyjne 228.
 Refleksja nad osobowością wychowawcy prowadzi często 
w potocznej wiedzy do określania na jej podstawie różnych 
typów wychowawcy. najprostsza typologia to wychowawca au-
tokrata, liberał, demokrata. autokrata narzuca wychowankom 
swój sposób myślenia, poglądy, wzory zachowań, niszcząc indy-
widualność wychowanka i prawo do bycia sobą. Wychowawca 
liberał może narażać wychowanków na konflikt z prawem i do-
brymi obyczajami, dając zbyt duży zakres swobody, i rezygnuje 
z immanentnych wymagań wychowawczych. Wychowawca ma-
jący demokratycznie ukształtowaną osobowość uczy współod-
powiedzialności za innych, zachęca do współpracy, umożliwia 

226 Por. a. Radziwiłł, O etosie nauczyciela, „Znak” 43(1991)9, s. 14-15.
227 Por. R. kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli 

w rozwoju, dz. cyt., s. 21.
228 Por. R. kwaśnica, Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, dz. cyt., s. 301.
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swobodne wypowiadanie swoich poglądów i przekonań oraz 
rozwija zainteresowania i pasje 229.
 typologia wychowawców zaproponowana przez Mirskiego – 
w której kryterium stanowi osobowość – za punkt odniesienia 
przyjmuje strukturę miłości rodzicielskiej i postawy wycho-
wawczej (rozumianej jako powołanie). Ze względu na to, który 
z elementów tej struktury przeważa lub występuje wyłącznie, 
wyodrębnił kilka typów wychowawców. są nimi 230:

1. typ tkliwy,
2. typ rozwijająco-kierowniczy,
3. typ kształtująco-kierowniczy,
4. typ reaktywny.

 każdy z typów wychowawców Mirski omawia, podając ich 
charakterystykę. 
 ad 1) typ tkliwy
 Z typem tkliwym mamy do czynienia wówczas, gdy wystę-
puje przewaga tkliwości i idealizacji statycznej. do tego typu 
zaliczają się wychowawcy rozkochani w swoich wychowankach, 
jednak zwykle zbyt miękcy i pobłażliwi.
 ad 2) typ rozwijająco-kierowniczy
 typ rozwijająco-kierowniczy łączy w sobie pewien stopień 
tkliwości z idealizacją indywidualizującą i tendencją do poma-
gania dziecku w jego rozwoju indywidualnym. Wychowawcy ci 
zwykle kochają swe dzieci i są przez nich kochane. odznaczają 
się sporą intuicją duszy dziecięcej, do której są zbliżeni często 
własną strukturą duchową.
 ad 3) typ kształtująco-kierowniczy
 typ kształtująco-kierowniczy to typ, w którym przeważa 
idealizacja obiektywna i niemal całkowicie tendencja kształtu-
jąca przejawiająca się surowością, oschłością i pedantycznością. 
Może temu towarzyszyć pewien lekki rys sadyzmu. typ czysty 
kierowniczy jest najbardziej wartościowy zdaniem Mirskiego, 
jednak rzadko spotykany. Łączy w sobie w zupełnej równowadze 

229 Por. l. turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, dz. cyt., 
s. 269.

230 Por. j. Mirski, Wychowanie i wychowawca, dz. cyt., s. 187-191.
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i harmonii miłość rodzicielską (tkliwość, tendencję do kierowa-
nia samorzutnym rozwojem indywidualnym dziecka) i dążność 
do kształtowania wychowanka w duchu pewnego ideału obiek-
tywnego. kierownictwo w rozumieniu tego typu zakłada, że 
między wychowawcą a wychowankiem istnieje relacja oparta na 
miłości i szacunku. 
 ad 5) typ reaktywny
 typ reaktywny staje się charakterystyczny dla osób, które 
są wychowawcami z motywów pozawychowawczych. Zwykle 
brak im postawy wychowawczej czy powołania. to typ wycho-
wawców z zawodu, a nie z powołania. stosunek do dziecka po-
lega zwykle na reakcjach ogólnoludzkich, które są pozbawione 
specyficznej postawy prospektywno-wychowawczej 231.
 Wychowawca jest też człowiekiem bardziej lub mniej pod-
dającym się ograniczeniom i różnym uwarunkowaniom. tymi 
ograniczeniami może być temperament lub problemy osobiste, 
rodzinne, społeczne czy ekonomiczne. W związku z tym powi-
nien stawać się osobą coraz bardziej świadomą swoich ograniczeń 
poprzez poznawanie siebie, aby przeciwstawiać się i pokonywać 
te ograniczenia z pokorą i dystansem do samego siebie 232. świado-
mość siebie stanowi integralny element dojrzałej osobowości.
 Wychowawca to osoba, która odnajduje w sobie pożądane 
cechy osobowości specyficzne dla danego zawodu i pozosta-
je zawsze misjonarzem, czyli reprezentantem wartości, a nie 
funkcjonariuszem, czyli reprezentantem instytucji 233. Pozostając 
misjonarzem, osobowość wychowawcy kształtuje w człowieku 
postawę bycia wychowawcą nie tylko w czasie zaplanowanych 
działań dydaktycznych i wychowawczych, ale także „przy oka-
zji”, wykorzystując wszelkie codzienne sytuacje do oddziaływa-
nia wychowawczego.

231 Por. tamże, s. 187-191.
232 Por. g. gatti, Zawód: wychowawca chrześcijański, Wydawnictwo salezjań-

skie, Warszawa 1997, s. 46-47.
233 Por. a. Radziwiłł, O etosie nauczyciela, dz. cyt., s. 10.
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1.4. typologia koncepcji pedeutologicznych 
ze względu na rolę wychowawcy
 Przełom XiX i XX wieku oraz wiek XX zaowocował pojawie-
niem się dużej liczby systemów i koncepcji wychowawczych, 
o czym wspomniano wcześniej. Wynikiem tej różnorodności 
jest specyficzne postrzeganie roli wychowawcy. Przeglądając 
koncepcje pedagogiczne, można wyszczególnić trzy nurty po-
strzegania wychowawców: magistorcentryzm, pajdocentryzm, 
technocentryzm.
 kryterium przyjętego w rozprawie podziału koncepcji peda-
gogicznych ze względu na aktywność wychowawców jest rola 
wychowawcy, jaką ma do odegrania w danym ujęciu. koncep-
cją, którą trudno umieścić w wybranej grupie proponowanych 
teorii, jest personalizm jako ujęcie, które zdaje się łączyć elemen-
ty wszystkich pozostałych i w związku z tym może pozostawać 
jako alternatywa, według której osoba w swojej ontologicznej 
istocie staje w centrum wychowania. 

1.4.1. Magistrocentryzm
 teorie magistrocentryczne eksponują aktywność nauczy-
ciela i wychowawcy. osobą kształcącą i odpowiedzialną za 
proces wychowania i kształcenia jest wychowawca i nauczyciel. 
nauczyciele i wychowawcy odgrywają również wiodącą rolę 
w kreowaniu sposobu funkcjonowania instytucji i realizowania 
jej zadań. W tym modelu dominuje przekazywanie wiedzy, kul-
tury poprzez wpisywanie wychowanków w istniejącą tradycję 
pedagogiczną, społeczną, kulturową.
 Wychowanek spełnia swoje zadanie według tego modelu 
wtedy, gdy przyjmuje i zapamiętuje przekazywaną wiedzę oraz 
wykazuje się jej znajomością, jeżeli zostanie postawiony wobec 
jakiejś formy sprawdzenia skuteczności otrzymanej wiedzy. 
aktyw ność wychowanka będzie mogła „dojść do głosu” w przy-
szłości, gdy zacznie on podejmować i realizować samodzielnie 



106 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

swoje zawodowe zadania i funkcje 234. Wychowanek i uczeń są 
obiektami oddziaływań szkoły czy instytucji wychowawczej. 
Podmioty wychowania pozostają w relacji „ty – wy”.
 Magistrocentryczne ukierunkowanie w pedagogice występu-
je w klasycznej koncepcji wychowania reprezentowanej przez 
johanna Fryderyka Herbarta (1776-1841). jest on uważany za 
ojca pedagogiki naukowej. Zapoczątkował traktowanie peda-
gogiki jako dyscypliny wytwarzającej wiedzę, która spełniałaby 
warunki wiedzy naukowej. system pedagogiczny Herbarta to 
nauczanie wychowujące, oparte na etyce w zakresie uzasadnia-
nia celów nauczania i na psychologii w zakresie teorii i metodyki 
nauczania i wychowania. celem nauczania wychowującego jest 
wyrobienie siły charakteru moralnego człowieka poprzez wielo-
stronność zainteresowań.
 kategoria nauczania wychowującego wyznaczyła na długi 
czas w pedagogice paradygmat myślenia o wychowaniu i edu-
kacji. Polegał on na poszukiwaniu uniwersalnego i jednocześ-
nie skutecznego systemu działań edukacyjnych. dla Herbarta 
i herbartyzmu, który rozwinął się po jego śmierci, istotnymi 
wartościami były: konserwatyzm, intelektualizm, autorytet, 
uspołecznienie, zachowanie ciągłości, długa perspektywa cza-
sowa 235. odnosząc nauczanie wychowujące do czasów bardziej 
współczesnych, można powiedzieć, że będzie to zwiększanie 
w wychowanku i uczniu doświadczenia i obcowania z wiedzą 
w możliwie szerokim zakresie, by prowadzić do zwielokrotnie-
nia już posiadanych wiadomości ze sfery codziennego doświad-
czania świata przez czynności poznawcze. 
 Herbart w swojej wizji pedagogiki pragnął wyposażyć na-
uczycieli w system pedagogiki naukowej. W nurcie herbartow-
skiego myślenia o wychowaniu 

234 Por. M. nowak, Koncepcja kształcenia a kształtowanie postaw aktywnych 
i odpowiedzialnych wśród młodzieży, w: Rada szkół katolickich, Kształtowaniu 
umysłu musi towarzyszyć formacja sumienia, rozwój życia moralnego, wdrażanie do 
życia społecznego – materiały edukacyjne z XIX Forum Szkół Katolickich, Warszawa 
2009, s. 91-92.

235 Por. t. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika pozytywistyczna, w: Pedagogika. 
Podręcznik akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 206-210.
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nauczyciel, aby mógł skutecznie uczyć, powinien znać nie tylko 
przedmiot, którego naucza, lecz musi także otrzymać odpowied-
nie przygotowania pedagogiczne i psychologiczne oraz opano-
wać określone umiejętności dydaktyczne i wychowawcze 236.

do skutecznego wychowania i nauczania wystarczać miała – we-
dług Herbarta – jedna, celowo opracowana i stosowana metoda 
nauczania oparta na wypracowanych przez niego samego stop-
niach formalnych, które określały sposób podawania nowych 
treści 237.
 Ujęcie magistrocentryczne zakłada, że to nauczyciel, 
wychowawca, 

pedagog modeluje zachowania wychowanka, przekazując mu 
obowiązujące sposoby rozumienia i działania w świecie. Rozwój 
jednostki odbywa się poprzez kształtowanie osobowości według 
przyjętego, zewnętrznego wobec niej wzorca 238.

dla samego Herbarta podstawowym pojęciem w pedagogice jest 
ukształcalność wychowanka 239. 
 W nurcie magistrocentrycznym proces nauczania i wychowa-
nia był skoncentrowany wokół nauczyciela erudyty, programu 
nauczania i podręcznika. Wychowanek jak satelita musiał się do-
stosować do szkolnych wymagań, poddając się pamięciowemu 
opanowaniu wiedzy. Wychowankowie i uczniowie pozostawali 
w swoisty sposób unieruchomieni i bierni, siedząc bez ruchu 
w ustawionych w rzędach szkolnych ławkach. nauczyciel-
-wychowawca nie liczył się zwykle z zainteresowaniami uczniów 
i nie przykładał wagi do znajomości psychiki wychowanka 240. 
W tym nurcie myślenia celem wychowania stało się wyrobienie 

236 s. Wołoszyn, nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, dz. cyt., s. 443.
237 Por. l. chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, dz. cyt., s. 130.
238 Por. k. Rubacha, Budowanie teorii pedagogicznych, w: Pedagogika. Podręcznik 

akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 65.
239 Por. j.F. Herbart, Zarys wykładów pedagogicznych, w: Źródła do dziejów wy‑

chowania i myśli pedagogicznej t. 2, red. s. Wołoszyn, dom Wydawniczy strzelec, 
kielce 1997, s. 112.

240 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 109-111.
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siły charakteru moralnego człowieka, a zadaniem wielostron-
ność zainteresowań. 
 teorie magistrocentryzmu będziemy rozpatrywali w katego-
rii dominującej roli wychowawcy i nauczyciela, gdzie wycho-
wawca zamierza doprowadzić wychowanka do wyznaczonego 
celu, a wychowanek w procesie wychowania powinien się 
zaadaptować do zastanych warunków życia. Wychowaniem 
i rozwojem człowieka kieruje środowisko według pożądanych 
i nienaruszalnych społecznie wzorców osobowych. Wpływ na 
rzeczywistość, jaki ma tak ukształtowana jednostka, może pole-
gać tylko na tym, żeby udoskonalać świat, który ma już określo-
ne zasady, normy i wartości.
 Magistrocentryzm jest charakterystyczny dla wszelkiego 
rodzaju wychowania ideologicznego, gdzie kształtowanie oso-
bowości ma z góry narzucony schemat 241. Przykładem magi-
strocentryzmu jest socjalistyczny system wychowania, którego 
założeniem było, że wszyscy są równi i wszyscy mają realizować 
jeden ustalony ideał człowieka. Był to człowiek podporządko-
wany rzeczywistości zewnętrznej, który otrzymał gotową wie-
dzę i gotowe wzorce zachowań wypływających z kierowniczych 
idei pedagogicznych, dostosowanych do problemów epoki 
i społeczeństwa 242. 
 W magistrocentrycznym myśleniu o wychowaniu, w którym 
bardziej akcentuje się osobę wychowawcy i nauczyciela, meto-
dami wychowawczymi stają się nagradzanie, karanie, perswa-
zja, modelowanie, rywalizacja, a oddziaływania wychowawcze 
są zaplanowane według ściśle określonej formuły. 
 Przedstawicielami magistrocentrycznego ujmowania teorii 
wychowawcy są między innymi: Heliodor Muszyński, krzysz-
tof konarzewski, Florian Znaniecki, Zygmunt Mysłakowski, 
Bogdan suchodolski, karol kotłowski. Magistrocentryczne 
ukierunkowanie Muszyńskiego ukazuje zaproponowana przez 
niego klasyfikacja metod wychowania. W pracy wychowaw-
cy proponuje on następujące grupy metod wychowawczych: 

241 Por. B. śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, dz. cyt., s. 27-28.
242 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 136.
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wpływu osobistego, wpływu sytuacyjnego, wpływu społecz-
nego, kierowania samowychowaniem. konarzewski wyróżnia 
dwie grupy metod: metody sytuacyjne i metody strukturalne 243. 
 Wychowawca podejmujący wychowawcze oddziaływanie 
w stylu magistrocentryzmu będzie często charakteryzowany 
jako ten, który chciałby na siłę przemieszczać wychowanka 
i wpisywać go w określone, zwykle własne, schematy. nastę-
puje w ten sposób „wrzucanie” wychowanka w rzeczywistość 
społeczną bez liczenia się z jego wolą czy jakimkolwiek jego 
głosem 244. Bazuje na ogół na zasadzie, że dorosły (wychowawca) 
wie lepiej, co jest dobre dla dziecka (wychowanka). jest to skutek 
założenia, że drugim człowiekiem trzeba sterować dla jego do-
bra. Ramy tego dobra określa wychowawca, ukazując właściwe 
drogi postępowania 245.

1.4.2. Pajdocentryzm
 odmienny w myśleniu wobec „szkoły tradycyjnej” w nur-
cie herbartowskim był pajdocentryzm i kierunek nowego 
Wychowania.
 nowe Wychowanie to reakcja na sztywną atmosferę i or-
ganizację pedagogiki tradycyjnej. nowe Wychowanie zaczęło 
zwracać uwagę na zindywidualizowanie, uwzględnienie sa-
morzutnych zainteresowań wychowanków, swobodę, pielęg-
nowanie samodzielności i aktywności uczniów. te dążenia 
zbiegły się z początkiem XX wieku, kiedy ogłoszono „stulecie 
dziecka”. nowe Wychowanie nie jest jakąś jedną, spójną kon-
cepcją wychowania, ale szeregiem zjawisk w wychowaniu, które 

243 Por. d. Zając, Koncepcje metod i technik wychowania, w: e. kubiak-szym-
borska, d. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Wydawnic-
two Wers, Bydgoszcz 2002, s. 175-176.

244 Por. M. nowak, Koncepcja kształcenia a kształtowanie postaw aktywnych i od‑
powiedzialnych wśród młodzieży, dz. cyt., s. 95.

245 Por. e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne 
i alternatywne, w: Współczesne konteksty wychowania – w kręgu pytań i dyskusji, 
red. a.M. de tchorzewski, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2002, s. 132.
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akcentują podmiotowość i aktywność dziecka, odrzucając tym 
samym pierwszoplanowość wychowawcy i wpływ środowiska. 
 nowe Wychowanie charakteryzowało się żywiołową krytyką 
oderwanego od życia wychowania i nauczania tradycyjnego. 
Wykorzystało intensywny rozwój psychologii i jej głównego 
narzędzia, jakim była metoda eksperymentalna, a także dą-
żyło do przedefiniowania wszystkich podstawowych pojęć 
pedagogiki 246.
 Zmiana w patrzeniu na dziecko zaowocowała w nowym Wy-
chowaniu swoistymi żądaniami, które nakazywały traktować je 
jako istotę odrębną ze szczególnym uwzględnieniem indywidu-
alizacji według właściwej każdemu dziecku miary oraz mobi-
lizować aktywność dziecka, pobudzać do rozwoju, a nie tylko 
nauczać. Uwzględnianie głębszych zainteresowań wychowanka 
miało rozwijać jego zdolności twórcze poprzez łączenie aktyw-
ności ręcznej z pracą umysłową 247.
 główną ideą nowego Wychowania był pajdocentryzm, który 
rozwijał się intensywnie na przełomie XiX i XX wieku, ale pre-
kursorów takiego podejścia należy upatrywać dużo wcześniej. 
nowe Wychowanie w pewnym sensie kontynuuje myśl wycho-
wawczą jeana-jacques’a Rousseau (1712-1778), johanna Heinri-
cha Pestalozziego (1746-1827), Friedricha Fröbla (1782-1852). 
Rousseau postulował, aby celem wychowania było stworzenie 
człowieka, Pestalozzi głosił wychowanie zgodnie z naturą wol-
nej osobowości, a Fröbel stworzył ogródki dziecięce, w których 
dzieci miały być pobudzane do samodzielnych badań, ekspery-
mentów i rozmyślań za pomocą systemu zabaw 248. 
 Pajdocentryzm to idea dominująca na początku XX wieku. 
Pokazała zmianę myślenia w pedagogice od pedagogiki skiero-
wanej „na dziecko”, której celem było urobienie wychowanka do 
posłuszeństwa wobec autorytetu wychowawcy, do pedagogiki 

246 Por. s. sztobryn, Nowe wychowanie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wie‑
ku, t. 3, dz. cyt., s. 709.

247 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 115.
248 Por. B. śliwerski, Pedagogika dziecka – studium pajdocentryzmu, Pedagogika 

gWP, gdańsk 2007, s. 26.
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wychodzącej „od dziecka” 249. W pajdocentryzmie przeważała za-
sada stawiania dziecka w centrum wychowania. Według tej kon-
cepcji wszystko, co robi wychowawca, miało zmierzać do tego, by 
„siły psychofizyczne” dziecka rozwijały się spontanicznie – nie-
ograniczane niedogodnościami życia, obowiązkami narzucanymi 
przez społeczeństwo czy wymagania moralistów. jest to niejako 
próba zniesienia problemu przymusu w wychowaniu 250. Wycho-
wawca powinien akceptować dziecko takie, jakie ono jest, wyba-
czać mu przewinienia, a zamiast kar stosować terapię.
 Pajdocentryzm można opisać kilkoma charakterystycznymi 
cechami. Pierwszą z nich jest subiektywizm, który oznacza, że 
wychowanie musi brać pod uwagę subiektywne i zmieniające 
się z wiekiem potrzeby, zainteresowania i możliwości jednostki. 
W wychowaniu powinno bardziej liczyć się dobro dziecka niż 
ogólnie pojęty interes społeczeństwa. inną cechą pajdocentryzmu 
jest indywidualizm rozumiany jako przywiązywanie znaczenia 
do spontanicznego i swobodnego rozwoju. Wychowawca powi-
nien unikać wszelkich zewnętrznych form oddziaływania na wy-
chowanka i ograniczyć się do stworzenia optymalnych warunków 
rozwoju. kolejną charakterystyką pajdocentryzmu jest aktywizm 
jako konieczność wykorzystywania przez wychowawcę w proce-
sie wychowania naturalnych skłonności dzieci do spontanicznej 
aktywności, w której wyniku poznaje ono świat i rządzące nim 
prawa. jest to przyjęcie założenia, że dzieci powinny się uczyć 
przez działanie i samodzielnie zdobywać wiedzę przez własne 
doświadczenie. charakterystyczny dla pajdocentryzmu jest także 
naturalizm, który postuluje organizowanie wychowania w atmo-
sferze wolności, swobody, spontaniczności, bez ograniczeń, zaka-
zów i kar. Pajdocentryzm zakłada, że poznanie prawdy jest moż-
liwe do zrealizowania przez każdego. jeżeli uczniowi nie wiedzie 
się w szkole, to wina leży zwykle po stronie niekompetentnego 
nauczyciela lub złego programu nauczania 251.

249 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 113.
250 Por. s. Ruciński, Pedagogiczny personalizm Sergiusza Hessena, dz. cyt., s. 62.
251 Por. j. dobrowolska, Pajdocentryzm, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wie‑

ku, t. 4, red. t. Pilch, Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 8.
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 aktywność wychowanka zarówno w wymiarze indywidual-
nym, jak i społecznym jest charakterystyczna dla pajdocentry-
zmu. akcent jest położony na wewnętrzną dynamikę jednostki. 
Wychowanie polega na budzeniu zainteresowań, pobudzaniu 
i dostosowywaniu się do potrzeb wychowanka. Wychowaw-
ca ma pozwolić uczniowi na dokonywanie autonomicznych 
odkryć, nawet za cenę długotrwałego uczenia się za pomocą 
metody prób i błędów 252. dominuje w tym nurcie nastawienie 
na relacje w pierwszej osobie „ja – my”, wykluczające niejako 
pryncypialną interwencję nauczyciela.
 klasycznym opisem pajdocentryzmu stała się książka ellen 
key (1849-1926) Stulecie dziecka, która ukazała się w 1900 roku, 
a w Polsce w 1904 roku. istotę wychowania upatruje ona w roz-
wijaniu indywidualnej natury dziecka i wręcz niedostrzegalnym 
wspieraniu pracy samej natury. główne zadanie wychowawcy 
to pozostawienie dziecku całkowitej swobody, dopóki nie naru-
sza praw innych. e. key w swoich poglądach krytykuje szkołę 
z programem wykształcenia ogólnego i z jej formalizmem, 
a postuluje szkołę, w której dziecko ma możliwość samodzielnej 
pracy i odkrywania indywidualnych zdolności. Przesadny op-
tymizm związany z indywidualizmem dziecka, który wyłania 
się z poglądów key, niewątpliwie swoimi poglądami utorował 
drogę nowemu wychowaniu 253. 
 innym przedstawicielem pajdocentryzmu był john dewey 
(1859-1952), który obok key zapoczątkował regularne myślenie 
pajdocentryczne w pedagogice. Początkowo uważany za zwo-
lennika herbartyzmu, z czasem stał się czołowym przedstawicie-
lem szkoły progresywnej. jego koncepcja wychowania bazowała 
na zainteresowaniach i aktywności własnej dziecka według za-
sady to do by knowing (działać dzięki poznaniu) i to know by doing 
(wiedzieć dzięki działaniu) 254.

252 Por. M. nowak, Koncepcja kształcenia a kształtowanie postaw aktywnych i od‑
powiedzialnych wśród młodzieży, dz. cyt., s. 92.

253 Por. l. chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, dz. cyt., s. 33-34.
254 Por. B. śliwerski, Pedagogika dziecka – studium pajdocentryzmu, dz. cyt., 

s. 58.
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 Zadaniem wychowawcy, według johna deweya, było przy-
stosować wychowanka do przyszłego życia i pozwolić mu pa-
nować nad sobą przez korzystanie z pełni uzdolnień. nauczanie 
odbywało się metodą rozwiązywania problemów 255. treść peda-
gogiki deweya można by zawrzeć w trzech postulatach: 1) od-
naleźć środek ciężkości w nauczaniu i wychowaniu nie w wy-
chowawcy czy podręczniku, ale bezpośrednio w samym dziecku 
i jego aktywności zewnętrznej i wewnętrznej; 2) tak organizować 
otoczenie wychowanka, aby znajdował się on w warunkach, 
w których będzie miał możliwość bezpośrednich doświadczeń 
oraz w których będzie czynny i twórczy; 3) wychowanie powin-
no być społeczne i demokratyczne 256.
 Wraz z działalnością deweya na całym świecie rozprzestrze-
niały się różne odmiany szkół aktywnych i szkół pracy, które na-
wiązywały do pajdocentrycznego ruchu nowego Wychowania. 
Były to między innymi „szkoła pracy” georga kerschensteinera 
(1854-1932), „szkoła twórcza” Henryka Rowida (1877-1944), 
koncepcja planu daltońskiego Heleny Parkhurst (1887-1959), 
„metoda projektów” Williama Hearda kilparticka (1871-1965) 
oraz metoda ośrodków zainteresowań owidiusza decroly’ego 
(1871-1932). Pojawiły się także stosunkowo skrajne odmiany paj-
docentryzmu, jak ujęcia wychowania: antyautorytarny system 
swobodnego, samorządnego samowychowania młodzieży alex-
andra sutherlanda niella (1883-1973) oraz system wychowaw-
czy oparty na antropozofii Rudolfa steinera (1861-1925) w tak 
zwanej sieci szkół waldorfskich 257.
 W idee pajdocentryzmu wpisuje się także Marii Montessori 
(1848-1926) metoda swobodnego wychowania przedszkolne-
go w Casa dei Bambini (domy dziecięce) oraz na gruncie polskim 
janusz korczak (właśc. Henryk goldszmit 1878?-1942). kon-
cepcja Marii Montessori za cel wychowania stawia popieranie 
samorzutnego rozwoju indywidualności poprzez pobudzanie 

255 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 330.
256 Por. l. chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, dz. cyt., s. 254.
257 Por. s. Wołoszyn, nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, dom Wydaw-

niczy strzelec, kielce 1998, s. 32-38.
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dziec ka do swobodnego rozwoju. specyfikę pedagogiki 
Montessori stanowi założenie, że dziecko jest budowniczym 
samego siebie, a rola wychowawcy to dobrze przygotować 
otoczenie, które będzie sprzyjało nabywaniu doświadczenia 
i polaryzacji uwagi. Pozostałe czynności wychowawcy spro-
wadzają się do wychowawczej pomocy, wspierania i słu-
żenia wychowankowi według zasady „pomóż mi to zrobić 
samemu” 258.
 streszczeniem pajdocentrycznych poglądów pedagogicz-
nych janusza korczaka jest jego praca Jak kochać dziecko 259. jego 
pedagogika „stanowi dość ostrożny i uwolniony od przesad-
nego moralizmu typ myślenia o tym, jak pedagodzy powinni 
postępować wobec wychowanków, by nie naruszać wzajemnego 
prawa do wolności i do godnego życia” 260. korczak łączy my-
ślenie naukowe z myśleniem praktycznym. Relacja między wy-
chowankiem a wychowawcą oparta jest na partnerstwie, które 
polega na zaufaniu i współdziałaniu. Zadaniem wychowawcy 
jest wyzwalać, wznosić, rozwijać, uczyć obserwować czujnie to, 
co wychowanek nosi w sobie i ku czemu zmierza. taka postawa 
jest możliwa, gdy wychowawca jest stale obecny wśród swoich 
wychowanków, rozumie ich potrzeby, podejmuje cały szereg za-
biegów wychowawczych, które pozwalają nie tylko zaspokajać 
potrzeby biologiczne, ale i psychospołeczne oraz emocjonalne 
dziecka. Wychowawca powinien pozwolić wychowankom być 
szczęśliwymi, nawet za cenę popełniania błędów.
 dla korczaka praca wychowawcy była bardzo podobna do 
pracy lekarza, bo wychowawca, tak jak lekarz, musi poznać 
„pacjenta”, rozpoznać objawy jego „choroby” i poszukiwać 
metod terapii i leczenia. Pedagog musi poznawać wychowan-
ków i udzielając pomocy, wiedzieć, jakie są ich możliwości. 

258 Por. R. kucha, Pedagogika Marii Montessori, w: Pedagogika. Podręcznik aka‑
demicki, t. 1, dz. cyt., s. 332-334.

259 j. korczak, Jak kochać dziecko, agencja Wydawnicza jacek santorski & co, 
Warszawa 1992.

260 B. śliwerski, Pedagogika Janusza Korczaka, w: Pedagogika. Podręcznik 
akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 336.
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Wychowawca powinien respektować prawa dziecka i tworzyć 
określoną atmosferę wychowawczą 261.
 Pajdocentryzm jest mocno zakorzeniony w pedagogice prak-
tycznej z jej odniesieniami do teorii. Wychowawca w myśl pajdo-
centryzmu jest osobą, która dostrzega i traktuje dziecko jak pod-
miot wychowania, samemu często usuwając się na dalszy plan. 
Wychowanek wzrasta i dojrzewa do pełni człowieczeństwa przez 
własną aktywność oraz wydobywanie na światło dzienne poten-
cjału, który nosi w sobie. Relacja wychowanek – wychowawca ma 
charakter partnerski i jest oparta głównie na dialogu. Wychowaw-
ca, pełniąc funkcję łagodnego doradcy i opiekuna, akceptuje na-
turę ucznia i nie próbuje jej zmieniać, a istotnym elementem jego 
pracy staje się obserwacja wychowanków i współpraca z nimi 262.

1.4.3. technocentryzm
 technocentryzm jest związany z postępem technicznym 
i rozwojem psychologii. Wzrost zainteresowania techniką i per-
spektywą technologiczną przyjmowany jest jako istotny dla na-
uczania i wychowania. stanowisko technocentryzmu jest zain-
teresowane zastosowaniem technologii, maszyn nauczających 
i cybernetyzacją pracy szkoły czy instytucji wychowującej. ak-
centowane są przedmioty, rzeczy, komputery i urządzenia, a nie 
osoby. komputeryzacja stanowi nieodzowny warunek efektyw-
nego procesu nauczania i wychowania oraz rodzaj odpowiedzi 
na współczesne wyzwania edukacyjne, aby w ten sposób zapew-
nić ich wysoką jakość. Wyposażenie każdej szkoły w komputer 
z dostępem do internetu ma uzdrowić cały system szkolnictwa. 
dominującą relacją jest relacja nieosobowa „on – oni” 263.

261 Por. B. Matyjas, Aktywność kulturalna dzieci i młodzieży w teorii i praktyce 
pedagogicznej Janusza Korczaka, Wydawnictwo Wyższej szkoły Pedagogicznej 
im. jana kochanowskiego, kielce 1996, s. 67-69 i 177-178.

262 Por. j. dobrowolska, Pajdocentryzm, dz. cyt., s. 9.
263 Por. M. nowak, Koncepcja kształcenia a kształtowanie postaw aktywnych 

i odpowiedzialnych wśród młodzieży, dz. cyt., s. 93.
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 Za technocentrycznym myśleniem w pedeutologii opowia-
dają się ci, którzy biorą na poważnie wyzwanie dynamicznego 
postępu technologicznego, nie dostrzegając innego wyjścia dla 
rozwoju człowieczeństwa. Przyszłość dla nich to w pewnym 
sensie odrzucenie tradycyjnego humanizmu i cybernetyzacja ca-
łej egzystencji, zarówno indywidualnej, jak i społecznej 264. tech-
nologia to nie tymczasowa moda, ale trwały składnik współczes-
nego człowieka o niesprecyzowanej do końca sile powodowania 
rewolucyjnych zmian w sposobie pracy i życia.
 Przykładem teorii technocentrycznych jest nurt technologiczno -
-funkcjonalny w pedagogice, który wychowanie uważa za 
narzędzie realizacji celów społecznych państwa. Wychowawca 
i nauczyciel koncentruje się na intelekcie wychowanka i w tym 
celu winien stosować wszelkie urządzenia techniczne w proce-
sie wychowania i nauczania. Ważnym elementem staje się na-
bywanie kompetencji z zamiarem zdążania do celu, jakim jest 
funkcjonalność 265. Wychowawca powinien znać psychologię 
i potrafić połączyć ją z entuzjazmem, wtedy erudycja przestaje 
być istotna.
 Zadania wychowawcy w technocentrycznym patrzeniu na 
rzeczywistość to umiejętność szybkiego przystosowywania wy-
chowanków do nowych sytuacji, nowych technologii, a przede 
wszystkim umiejętność przetwarzania dużych porcji informacji. 
Większe znaczenie przypisuje się w technocentryzmie proceso-
wi uczenia się niż nauczania. Wychowawca i nauczyciel tylko 
organizuje proces uczenia się i wspiera działania w tym zakresie, 
nadając jednocześnie kierunek temu procesowi 266.

264 Por. M. nowak, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Poza kryzy‑
sem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. adamski, Uj, Pat, 
kraków 1993, s. 51.

265 Por. t. kukołowicz, nowe koncepcje wychowania, w: Wprowadzenie do 
pedagogiki ogólnej, red. j. kostkiewicz, FU w stalowej Woli, stalowa Wola 1997, 
s. 223, por. także a. orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wy-
dawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 251.

266 Por. R. Pachociński, Technologia informatyczna w edukacji, w: Encyklopedia 
pedagogiczna XXI wieku, t. 6, red. t. Pilch, Wydawnictwo akademickie „Żak”, 
Warszawa 2007, s. 525.
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 nurt technologiczno-funkcjonalny w pedagogice jest powią-
zany z funkcjonalnym pojmowaniem ludzkiego życia i działa-
nia. Funkcjonalność ma swoje korzenie w poglądach eduarrda 
claparède’a (1873-1940), w jego koncepcji wychowania funk-
cjonalnego. Według niego w procesie wychowania dziecko 
staje się ośrodkiem programów i metod wychowania, a rola 
wychowawcy, pedagoga polega na pobudzaniu zainteresowań 
uczniów 267. kierowanie postępowaniem wychowanka winno 
być podyktowane dążeniem do zaspokojenia własnych potrzeb 
i zainteresowań 268. temu dążeniu do zaspokajania własnych 
potrzeb pomaga szybko rozwijająca się technika i technologia, 
której sprzyjają zwolennicy technocentrycznego postrzegania 
rzeczywistości. 
 Mimo że technocentryzm niesie zagrożenie dla osoby 
związane z cybernetyzacją i komputeryzacją, to jednak należy 
także zauważyć, iż wysiłki podejmowane przez naukę i tech-
nikę zmierzają do umożliwienia osobie pełniejszej autoreali-
zacji. Pojawia się zatem obok funkcjonalności także element 
osobowościowy 269.
 technocentryzm jest specyficzną cechą ponowoczesności, 
którą traktować należy jako splot czynników ekonomicz-
nych, politycznych, cywilizacyjno-technicznych kształtują-
cych współ czesną rzeczywistość. jest to rzeczywistość cha-
rakteryzująca się fragmentaryzacją, rozbiciem i relatywizacją 
świata idei, poszukującą niejednorodności, nieciągłości, przy-
padkowości, zanikiem linearnego pojmowania czasu i poja-
wieniem się symultaniczności mitycznego „teraz”. Przyczyniła 
się do tego eksplozja informacyjna, rozwój elektronicznych 
nośników, który zmienia podstawy zarządzania, polityki 
i edukacji. kultura masowa pod wpływem „elektronizacji” ko-
munikacyjnej została zunifikowana, co utrudnia tak potrzebne 

267 Por. M. nowak, Główne nurty współczesnej filozofii wychowania, „kultura 
i edukacja” 2(1993)4, s. 13.

268 Por. a. orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, dz. cyt., 
s. 253.

269 Por. M. nowak, Główne nurty współczesnej filozofii wychowania, dz. cyt., 
s. 14.
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w wychowaniu zachowanie indywidualizmu rozwoju i pod-
miotowości jednostki 270.
 W myśli pedagogicznej technocentryzm wpisuje się w post-
modernistyczne postrzeganie świata. Postmodernizm charak-
teryzuje kultura rozproszenia, nieciągłości, powierzchowności 
i różnic, na której trudno zbudować tożsamość. Włączenie 
postmodernistycznego myślenia w problematykę wychowania 
jest wynikiem zmiany w kształtowaniu się kultury, jaką wnosi 
nowa forma ludzkiej rzeczywistości związana z rewolucją tech-
nologiczną w sferze komunikacji i przetwarzania informacji 271. 
Postmodernistyczna zmiana w sposobie komunikowania się 
ludzi niesie z sobą duże zmiany w sferze ideologii, a w związku 
z tym i wychowania.
 Wymusiło to coraz częstsze przemieszczanie akcentów z me-
tafizycznej „głębi” na powierzchnię zjawisk. konstruowane są 
prawdy częściowe, odnoszące się tylko do konkretnych sytuacji 
i pozostające daleko od uniwersalizmu. Postmodernizm przy-
musza nie tyle do zmiany treści kształcenia, ile implikuje zmiany 
w samej naturze szkoły i strukturze procesu wychowawczego. 
 Zadaniem wychowawcy będzie zapewnienie wychowankom 
nowych kompetencji czytania oraz krytycznego rozumienia wie-
dzy i informacji przekazywanych elektronicznie lub wizualnie. 
na margines będą zepchnięte takie kompetencje, jak: myślenie 
przyczynowo-skutkowe, myślenie analityczne, myślenie krytycz-
ne oparte na intelektualnej abstrakcji, gdyż są one zakorzenione 
w linearnej strukturze kultury 272. Proponowany przez postmo-
dernizm przekaz wizualny omija sferę myślenia refleksyjnego, 
powodując natychmiastowość w postaci reakcji afektywnych, 
które prowadzą do identyfikacji na poziomie powierzchowności. 
 dla wychowawcy postmodernistyczne pojmowanie pracy 
wychowawczej oznacza uczynienie istotą wychowania tego, co 

270 Por. t. szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmo‑
dernizmu, w: Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej – myśl pedagogicz‑
na w XX stuleciu, t. 3/2, red. s. Wołoszyn, dom Wydawniczy strzelec, kielce 
1998, s. 678.

271 Por. tamże, s. 690.
272 Por. tamże, s. 705.
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codzienne i popularne. Według pedagogiki postmodernizmu 
wychowawca jest otwarty na wartości i styl życia, które wycho-
wankowie wnoszą do szkoły czy instytucji wychowawczych, 
a podstawą do kreowania sytuacji wychowawczych stają się 
doświadczenia uczniów i ich przeżywanie świata 273. 
 technocentryczne ujmowanie roli wychowawcy narzuca nie-
jako myślenie, że w świecie telewizji, komputerów i internetu 
oraz przy dużym wpływie środków masowego przekazu na 
wychowanie nie ma potrzeby kształtowania osobowości wycho-
wawcy. należy więcej energii włożyć w doskonalenie pedago-
gicznych funkcji środków masowego przekazu i komputeryza-
cji. technologiczny horyzont wychowania usuwa na bok relację 
międzyosobową na rzecz relacji człowieka i „maszyny” 274. 
 W technocentrycznym postrzeganiu wychowania i postmo-
dernistycznej wizji rzeczywistości trudno znaleźć (jeżeli jest to 
w ogóle możliwe) prawdy absolutne, które stałyby się podstawą 
wychowania. Wychowawca, jeżeli już ma coś do powiedzenia, 
musi się poruszać wokół wartości i prawd, które mają charakter 
lokalny i tymczasowy. taki wychowawca porusza się w rzeczy-
wistości, w której wszystko jest natychmiast, rzeczywistości, któ-
rą można określić jako jeden duży „supermarket”; można w nim 
wszystko, co się komu podoba, wrzucić do koszyka własnego 
„rozwoju”. 
 technocentryzm czy nowe technologie w wychowaniu to nie 
tylko zbiór maszyn i oprogramowania, lecz także swoista postać 
myślenia, które pozwala jednostce orientować się w świecie 
w charakterystyczny sposób. technologia, zwłaszcza komputer, 
kreuje takie sposoby myślenia, które mają przede wszystkim 
charakter techniczny. tworzy się logika wsparta na technologii, 
zastępując krytyczne, etyczne i polityczne myślenie. kierunek 
rozumowania „dlaczego” zostaje zastąpiony przez „jak” 275.

273 Por. Z. Melosik, Pedagogika postmodernizmu, w: Pedagogika. Podręcznik 
akademicki, t. 1, dz. cyt., s. 461.

274 Por. s. Wołoszyn, Antynomie edukacji nauczycielskiej, w: s. Wołoszyn, Peda‑
gogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia – szkice i studia, Wydawnictwo adam 
Marszałek, toruń 1998, s. 205.

275 Por. R. Pachociński, Technologia informatyczna w edukacji, dz. cyt., s. 526-527.



120 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

 Warto zadać sobie pytanie, czy w duchu technocentryzmu nie 
powinno się rozważyć roli pedagoga, jaką proponuje Zbyszko 
Melosik. Według niego zmieniła się funkcja wychowawcy, pe-
dagoga – przestał on być mistrzem wdrażającym wychowanka 
w to, co najważniejsze w życiu i w nauce. Porównuje on bar-
dziej wychowawcę do „nauczyciela geografii”, który wspólnie 
z wychowankiem analizuje różne fragmenty mapy otaczającej 
ich rzeczywistości i określa konsekwencje takiego, a nie inne-
go działania czy zajmowanego stanowiska. nie wolno jednak 
wychowawcy kolonizować całej mapy własnym podejściem, 
wymazywać poglądów innych i tworzyć białych plam 276.
 technocentryzm może rodzić niebezpieczeństwo utraty 
ludzkiej podmiotowości. człowiek bywa redukowany do roli 
przedmiotu, zabawki, którą mogą się bawić impulsy i potrzeby 
z czasem atomizujące jego egzystencję indywidualną i społeczną. 
Życie pojedynczej jednostki, jej indywidualność bywa zdomino-
wana przez stały dynamizm społeczny, który „nakazuje” produ-
kowanie potrzeb i pragnień bez odniesienia do powinności 277.
 Wychowawca w świecie zdominowanym przez mass media 
powinien nauczyć młodych ludzi rozróżniania między światem 
realnym a tym, który widzą na ekranie telewizora czy monitorze 
komputera. Młodzież należy przygotować do życia w coraz bar-
dziej globalnym społeczeństwie, gdzie głoszona jest 

ewangelia natychmiastowej nagrody: lataj teraz, płać potem, 
zażyj raczej tę aspirynę niż tamtą, bo ona złagodzi ból 10 sekund 
szybciej. [gdzie] cotygodniowe seriale telewizyjne rozwiązują 
w 60 minut (minus 16 minut na reklamy) najbardziej złożone 
problemy i wyzwania prostym słowem: nie przejmuj się prob-
lemami, bądź dobry dla siebie […] [w sytuacji kiedy] społe-
czeństwo żyje według zasad: szybkie śniadanie, szybki kredyt, 
szybkie rozwiązanie – natychmiastowa nagroda 278.

276 Por. Z. Melosik, Młodzież a przemiany kultury współczesnej, w: Arytmia 
egzystencji społecznej a wychowanie, red. t. Frąckowiak, Fundacja innowacja, 
Warszawa 2001, s. 391-392.

277 Por. M. nowak, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, dz. cyt., s. 51.
278 V. duminuco, niektóre wyzwania dla wychowania chrześcijańskiego na progu 

nadchodzącego tysiąclecia, w: Kultura i media, t. 1, Kontrast, Wydawnictwa Funda-
cji atk, Warszawa 1995, s. 64.
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 nie można podważyć rewolucji technologicznej i informa-
cyjnej jako rzeczywistości, na którą współczesny wychowawca 
musi wyrazić zgodę z całym zapleczem tego konsekwencji, 
łącznie z tym, że on jako osoba staje się mniej „obecny”. W tym 
kontekście jednak warto rozważyć odpowiedź na pytanie, 
czego potrzebują młodzi ludzie, dzieci w procesie wychowa-
nia – doskonałych podręczników, idealnych programów czy 
wychowawcy, nauczyciela, po prostu człowieka, który zechce 
z nimi wędrować przez kilka miesięcy, jak to się dzieje w przy-
padku nauczyciela akademickiego, przez kilka lat w przypad-
ku nauczyciela w szkole podstawowej, czy przez kilkanaście 
lat w przypadku rodziców 279. Ponad 60 lat temu pisał stanisław 
dobrowolski: 

człowiek jest, był i będzie niezastąpiony w pracy wychowaw-
czej. Żadna maszyna, żadne narzędzie pomocnicze bądź żywe 
stworzenie nie zdejmie z człowieka ciężaru tej pracy ani nie ulży 
w niej istotnie, jak to się często dzieje w innych ludzkich czyn-
nościach. Zastąpić człowieka w działalności wychowawczej lub 
skutecznie mu w tym może pomóc znów tylko drugi człowiek 280. 

 omówiona wyżej typologia teorii wychowawców sugeru-
je w każdym podejściu jednostronność relacji i, jak twierdzi 
M. nowak, zaznacza potrzebę zwrócenia większej uwagi na 
interakcję między podmiotami sytuacji wychowawczej, której 
brakuje w przedstawionych modelach teorii. Wobec takiego bra-
ku szczególnego znaczenia nabiera pedagogika personalistycz-
na, która podkreśla relację między podmiotami wychowania 
jako osobami. W personalizmie kształtowanie osoby odbywa 
się w kierunku jej celu ostatecznego. W kształtowaniu osoby 
niezbędna jest pomocnicza rola wychowawcy; ma on udostęp-
niać, przybliżać szereg wartości stanowiących trwały dorobek 

279 Por. e. dybowska, „Kochać i służyć we wszystkim”. Ignacjańska idea po‑
magania duszom (ludziom) w pedagogice ignacjańskiej, w: nauka – Etyka – Wiara 
2009. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników nauki, red. a. Zabołotny, 
chrześcijańskie Forum Pracowników nauki, Warszawa 2009, s. 67.

280 s. dobrowolski, Wychowanie i wychowawca, dz. cyt., s. 7.
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społeczności, które będą w stanie wyzwalać w podmiocie poten-
cjalności wychowawcze 281.
 Wychowawca w nurcie personalizmu jest osobą, która pobu-
dza z zewnątrz, sprawia, że wychowanek jest aktywny. nauczy-
ciel, wychowawca ma pokazać uczniowi obiekt zainteresowań 
w taki sposób, aby młody człowiek się zaciekawił i zaczął być 
aktywny 282.
 Z personalizmem oraz z jego wartością niepowtarzalności 
i pojedynczości osoby jest ściśle związana kategoria wspólnoty 
jako fenomenu szczególnych relacji międzyludzkich. Wspólnota 
jest zjawiskiem, które podkreśla relacje i powstaje ze względu na 
dobro osób oraz ma wartość sama w sobie.
 Pedagogika personalistyczna zwraca zatem uwagę na dialo-
giczność istnienia osobowego, gdzie „ja” zwraca się do „ty”, które 
jednocześnie jest „ja” dla drugiego „ty”. W związku z tym znika 
jednostronność „ty – wy”, „ja – my”, „on – oni”, która występuje ko-
lejno w magistrocentryzmie, pajdocentryzmie, technocentryzmie.
 Postulowana dialogiczność personalizmu nakazuje pamiętać, 
że wychowawca zawsze przyjmuje postawę szacunku wobec 
specyficznego „misterium” osoby wychowanka 283. Personalizm 
odrzuca to, co jest akcentowane w poszczególnych grupach teo-
rii, ale nadaje im pełniejsze osobowe znaczenie zarówno po stro-
nie wychowawcy, jak i wychowanka. to, z czym zdaje się dysku-
tować personalizm, to teoretyczne i ideologiczne uzasadnienia 
magistrocentryzmu, pajdocentryzmu oraz technocentryzmu.

 Rozważania dotyczące osoby wychowawcy pozwalają na 
stwierdzenie, że poszukiwany jest idealny obraz czy model 
wychowawcy, zarówno w ustalaniu definicji, jak i pogłębionej 

281 Por. F. adamski, Poza kryzysem tożsamości w kierunku pedagogiki persona‑
listycznej, w: Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, 
dz. cyt., s. 14.

282 Por. M. nowak, Pedagogika personalistyczna a tożsamość szkoły, w: Kreowanie 
tożsamości szkoły, t. 1, Kontekst teoretyczne, poglądy, wyniki badań, red. k. chałas, 
Wydawnictwo kUl, lublin 2009, s. 41.

283 Por. M. nowak, Pedagogika personalistyczna, w: Pedagogika. Podręcznik aka‑
demicki, t. 1, dz. cyt., s. 235-244.
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refleksji naukowej nad osobowością wychowawcy. Postawa wy-
chowawcy powinna się opierać 

nie tylko na wiedzy, świadomości i woli, lecz także, a może prze-
de wszystkim na całej indywidualnej osobowości oraz sumie 
posiadanych wartości, umiejętności i doświadczeń życiowych 284.

 jako człowiek z bardziej dojrzałą osobowością niż wycho-
wanek wychowawca spełnia funkcję przewodnika, partnera, 
który pomaga wychowankom w kształtowaniu w nich dojrzałej 
osobowości. Polega to zwykle na wzajemnym dzieleniu się tym, 
co wykracza poza zakres rzeczywistości potocznie ujmowanej 
słowami „posiadać” i „mieć” 285. istotną rolę oraz pozycję na-
uczyciela i wychowawcy dostrzegali już starożytni, odbierając 
go jako osobę, która prowadzi dziecko po „tajnikach życia”. 
W kolejnych epokach wychowawca wydobywał potencjał, który 
dziecko w sobie nosi, lub po prostu przekazywał wiedzę o rze-
czach i świecie. Podkreślenie odmienności pojmowania roli wy-
chowawcy w ujęciu magistrocentrycznym, pajdocentrycznym 
i technocentrycznym ukazuje potrzebę personalistycznego uj-
mowania wychowania i roli wychowawcy. Personalizm stanowi 
punkt wyjścia do dalszej refleksji nad osobą wychowawcy w pe-
dagogice ignacjańskiej, która swoją elastycznością i możliwoś-
ciami eklektyczności stawia zawsze osobę w centrum swojego 
wartościowania.

284 Por. a. Błasiak, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania – wybrane zagad‑
nienia, Wyższa szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnic-
two WaM, kraków 2009, s. 148. 

285 Por. Z. Marek, nauczyciel jako osoba kształtująca proces moralnego wychowa‑
nia młodzieży, „studia gdańskie” XViii-XiX(2005-2006), s. 163.
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Rozdział 2

d o śW i a d c Z e n i e  W Y c H o Wa Wa W c Z e 

i g n a c e g o  l o Y o l i  j a k o  P o d s t a Wa 

i g n a c j a ńs k i e j  P e d e U t o l o g i i

 specyfikę ignacjańskiego charyzmatu można odkryć przez 
refleksję nad doświadczeniem przeżywanym przez ignacego 
loyolę, nad sposobami, w jakich to żywe doświadczenie stało 
się udziałem innych. Przyglądając się życiu ignacego loyoli, 
można zobaczyć, jak on sam przykładał swój sposób spostrze-
gania rzeczywistości do wychowania w swoim codziennym 
postępowaniu, w swoich pismach, w Ćwiczeniach duchowych, 
w Konstytucjach i listach. Początki pedagogiki ignacjańskiej się-
gają osoby św. ignacego loyoli i dopiero w świetle jego życia 
i jego doświadczenia życiowego oraz duchowego nabiera ona 
pełnego sensu 1.
 doświadczenie wychowawcze to poznanie będące efektem 
konkretnego przeżywania i oddziaływania wychowawczego. 
Może to być swoisty rodzaj informacji, którą człowiek, zwłasz-
cza młoda osoba, zdobywa własnymi działaniami i poprzez 
własne przeżycia. całokształt osoby mógłby zatem być wyni-
kiem nagromadzonego doświadczenia, a zadaniem wychowania 
byłoby dostarczenie wychowankowi doświadczeń mogących 

1 M. inglot, Założenia „Ratio studiorum” (1599) i „Charakterystycznych cech 
jezuickiego wychowania” (1986), dz. cyt., s. 93. 
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wpływać na zachowania człowieka i zmiany w jego osobowości 
i zachowaniu 2.
 tłem życia ignacego loyoli był przełom średniowiecza i od-
rodzenia. średniowieczne tradycje były wypierane przez siły no-
woczesności, dla których świat stawał się ogromny, a człowiek 
najważniejszy. W czasie, kiedy urodził się i żył ignacy loyola 

wszystko to, co przykuwa go do średniowiecza – przerażony 
fideizm, zaczepna rycerskość, feudalne przyporządkowanie 
do klanu – zacznie ustępować pod naporem sił wewnętrznych 
i zewnętrznych: tropienia wiedzy, świadomości wolności, za-
chłannego pragnienia, by pojąć świat; a ostatecznie, choć nie bez 
zastrzeżeń, odpływów i zakrętów – humanizmu obejmującego 
całą ziemię 3.

 ignacy przychodzi na świat w „przeddzień” dopłynięcia do 
ameryki krzysztofa kolumba w 1492 roku. W tym właśnie cza-
sie Marcin luter jest młodym człowiekiem, leonardo da Vinci 
maluje Giocondę, Michał anioł rzeźbi Pietę, a wpływ na filozofię 
ma erazm z Rotterdamu.
 Życie ignacego loyoli miało punkt zwrotny, który dzieli je na 
dwie części: życie ignacego przed i po nawróceniu. 
 chcąc w pełni zrozumieć doświadczenie wychowawcze 
igna cego loyoli, powinno się je rozumieć zawsze w kontekście 
chrześcijaństwa i przeżywanego w duchu wiary katolickiej 
doświadczenia mistycznego. jego doświadczenie mistyczne 
zdeterminowało całą jego aktywność wychowawczą, apostol-
ską i życiową, w związku z tym nie pozostało ono bez wpły-
wu na jego doświadczenie wychowawcze. Mimo że mistyczne 
doświadczenie pojawiło się, kiedy ignacy był już człowiekiem 
dorosłym, to jednak całe jego wychowanie z dzieciństwa jest od-
czytywane w kontekście tego doświadczenia, w którego świetle 
nabiera innego znaczenia. doświadczenie mistyczne św. igna-
cego dotyczy jego osobistego spotkania z Bogiem trójjedynym 
i przemiany, jaka się w jego życiu dokonała. 

2 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 507.
3 j. lacuture, Jezuici, t. 1. Zdobywcy, oficyna Wydawnicza Wolumen, War-

szawa 1998, s. 9.
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 Miała ona wpływ na późniejsze jego życie i pracę wycho-
wawczą. naczelną ideą życia św. ignacego loyoli była pomoc 
duszom 4. „Pomoc duszom” (hiszp. ayudar a las álmas) to termin, 
którego zaczął on używać w zasadzie zaraz po swoim nawróce-
niu. Pomoc duszom dla ignacego, jako świadomego chrześcija-
nina, oznaczała udział w zbawczej misji chrystusa, co wyrażało 
się w podejmowaniu szeroko rozumianej pracy duszpasterskiej. 
Mimo że jest to określenie archaiczne, używa się go do dziś 
w odniesieniu do osoby założyciela towarzystwa jezusowe-
go i jego spuścizny. chodzi w nim o służbę i pomoc ludziom 
w osiągnięciu celu, do którego każdy człowiek dąży. celem tym 
jest osiągnięcie pełni człowieczeństwa we wszystkich wymia-
rach, co w charyzmacie ignacjańskim będzie oznaczało chwałę 
Bożą i osobiste zbawienie. „Pomoc duszom” to pomoc, ułatwie-
nie drugiemu człowiekowi osiągnięcia doskonałości. Podkreślić 
należy – pomoc, a nie przymuszanie.
 dla ignacego zatem ważne staje się pomóc innym w spotka-
niu z Bogiem, pomóc w otwarciu się na Boga i jego działanie 
w duszy człowieka oraz pomóc w hojnej odpowiedzi na apel 
Boży, aby w wolności wejść w tajemnicę misji chrystusa. Pierwsi 
towarzysze ignacego słowo „dusza” wyjaśniają i rozumieją jako 
całego człowieka, całą osobę. Będzie tu chodziło o taki naturalny 
dynamizm, według którego najpierw trzeba pomóc ciału czło-
wieka, by potem pomagać jego duszy 5. dla ignacego pomoc 
duszom oznaczała też pomoc własnej duszy, pomoc samemu 
sobie. określenie pomoc duszom występuje bardzo często 
w pismach ignacego. jego zdaniem, pomoc duszom należy nieść 
przy użyciu wszystkich środków, wszystkich sił ludzkich, zgod-
nie z ofiarowaniem zawartym w Kontemplacji dla uzyskania miło‑
ści Bożej, w której ignacy zaleca w czasie modlitwy powierzyć 

4 szerzej na temat ignacjańskiej idei pomocy duszom można przeczytać 
w e. dybowska, „Kochać i służyć we wszystkim”. Ignacjańska idea pomagania du‑
szom (ludziom) w pedagogice ignacjańskiej, dz. cyt., s. 59-70.

5 Por. M.a. lewis, Ayuda a las ánimas, w: Diccionario de espiritualidad ignacia‑
na, t. 1, red. j.g. de castro, editorial sal terre, Madryt 2007, s. 203-204.
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Bogu pamięć, rozum, wolę, aby we wszystkim Boga miłować 
i służyć Mu 6.
 Refleksja nad osobą ignacego loyoli i jego doświadczeniem 
wychowawczym została podzielona na trzy części. Pierwsza 
dotyczy czasu, kiedy to on sam był wychowankiem najpierw 
w zamku w loyoli, później na dworze królewskim oraz gdy 
był „wychowywany przez Boga” 7 w czasie pobytu w Manresie 
i podczas studiów.
 następny omawiany etap obejmuje okres, który można na-
zwać doświadczeniem samodzielnej pracy wychowawczej igna-
cego. część ta jest podzielona na kilka wątków, które nie mają 
układu chronologicznego, ale obejmują obszary, w których ra-
mach założyciel towarzystwa jezusowego podejmował aktyw-
ność duszpasterską. Przedstawimy jego sylwetkę jako tego, któ-
ry wychowywał i był wychowywany we wspólnocie pierwszych 
towarzyszy nazywanych „przyjaciółmi w Panu”. następnie 
zostanie opisana osoba ignacego w czasie, kiedy wychowywał 
ludzi wokół siebie, zakładając towarzystwo jezusowe, a później 
będąc jego pierwszym przełożonym generalnym, wychowywał 
innych, prowadząc rządy w nowo powstałym zakonie oraz przy-
gotowując Konstytucje i ostateczną redakcję Ćwiczeń duchowych.
 ostatnia część rozdziału to doświadczenie tego, jak ignacy 
oddziałuje wychowawczo po swojej śmierci. jest to charaktery-
styka ignacjańskich słów kluczy, które są specyficzne dla igna-
cjańskiego charyzmatu, umożliwiają jego zrozumienie i znajdują 
praktyczne zastosowanie, między innymi w pracy wychowaw-
czej od XVi wieku do dzisiaj.

6 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, Wydawnictwo apostolstwa Modli-
twy, kraków 1968, s. 349. Kontemplacja dla uzyskania miłości Bożej jest ostatnim 
etapem drogi Ćwiczeń duchowych. szerzej na ten temat napiszemy w kolejnym 
rozdziale rozprawy. 

7 to zwrot zastosowany przez samego ignacego loyolę w Autobiografii 
i oddaje w pełni istotę jego doświadczenia wychowawczego.
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2.1. doświadczenie wychowawcze ignacego 
loyoli jako wychowanka
 osobowość św. ignacego przez całe jego życie zarówno przed 
nawróceniem, jak i później jawi się jako osobowość bogata, mę-
ska, odważna, wierna służbie i zawsze pragnąca czegoś więcej, 
pełniej, doskonalej. jego doświadczenie jako wychowanka, jako 
osoby, która jest uczona i prowadzona, można podzielić na trzy 
etapy. Pierwszy to wychowanie w loyoli rozumiane szeroko 
i obejmujące również okres, którym był czas rekonwalescencji 
po postrzale i nawrócenia w trakcie dochodzenia do zdrowia.
 na pierwszy plan będzie wysuwało się tu jego dzieciństwo 
w loyoli i wychowanie, jakie odebrał, służąc na dworach książę-
cych. etap ten kończy się wspomnianym nawróceniem ignacego, 
kiedy służbę królowi hiszpańskiemu zamienia na służbę chrystu-
sowi, który staje się od tego momentu dla niego nowym królem 
i temu nowemu królowi (chrystusowi) pozwala się wychowywać 8.
 drugi etap doświadczenia ignacego jako wychowanka to czas 
samotnego życia w Manresie i pielgrzymki do jerozolimy. tu na 
pierwszy plan wysuwa się „wychowanie” jego ducha, czas jego 
wewnętrznej formacji 9.
 trzeci etap to czas, kiedy bardziej wychowywany jest jego 
intelekt, czyli okres studiów i zdobywania wiedzy. od strony 
formowania osoby będzie to czas, który moglibyśmy nazwać 
początkami samowychowania.

2.1.1. Wychowanie w loyoli i na dworze książęcym
 iñigo lópez de loyola 10 urodził się w roku 1491 jako ostat-
ni spośród licznego rodzeństwa, w zamku loyola w północnej 

8 ignacy loyola w swoich Ćwiczeniach duchowych to doświadczenie opisu-
je językiem duchowości i używa odpowiednio określeń: król ziemski i król 
Wieczny, por. Ćd 91-100.

9 Por. oP 26-27.
10 imię ignacy przyjął już w wieku dojrzałym.

Wychowawca...9 
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Hiszpanii, w kraju Basków, w pobliżu azpeitii. Został ochrzczo-
ny w kościele parafialnym w azpeitii. dzieciństwo spędził 
w loyoli. Z charakterystycznych cech mieszkańców kraju Ba-
sków przejął ignacy zdolność koncentracji, zapał i siłę woli, re-
fleksyjność, pewność siebie graniczącą z uporem, powolną, lecz 
zdecydowaną ekspansywność oraz dość ubogie, pozbawione 
barw wyrażanie się 11. odznaczał się wtedy charakterystyczną 
dla Basków gorącą krwią i zamiłowaniem do przygody. gdy 
młody iñigo miał niewiele ponad 10 lat, otrzymał tonsurę, znak 
przeznaczenia do stanu duchowego. Miało go to chronić przed 
brutalnością władzy świeckiej.
 W wieku 15-16 lat iñigo został paziem książęcym na dworze 
juana Velazqueza de cuéllar, podskarbiego króla Ferdynanda 
aragońskiego, w arévalo, gdzie uczył się zwyczajów i umiejęt-
ności właściwych dworzaninowi. Pragnął służyć królowi swego 
kraju i podejmować się bohaterskich czynów w jego obronie. 
Przez jedenaście lat uczył się na pazia królewskiego, nosił dwor-
skie szaty i zaznajamiał się z obyczajami, które miały go dopro-
wadzić do sławy, chwały i zaszczytów na dworze królewskim.
 Pobyt w arévalo, a później u księcia najery i wicekróla na-
warry dają mu przygotowanie administracyjne, podobne do 
wykształcenia ówczesnego urzędnika, oraz wyrobienie i obycie 
w polityce, gestach i praktyce dyplomatycznej. Przyczyniło się 
to do nabycia przez ignacego „dobrych manier i szlachetnej 
elegancji, która później pomogła mu w kontaktach z wielkimi 
ludźmi epoki – książętami, kardynałami i biskupami” 12. ignacy 
szczerym i wiernym sercem służył swojemu władcy, królowi 
hiszpańskiemu.
 Podczas wojny między królem francuskim Franciszkiem i 
a nowo wybranym cesarzem rzymskim i jednocześnie królem 
hiszpańskim karolem Habsburskim w 1521 roku iñigo został 
ranny, broniąc twierdzy w Pampelunie. 20 maja tego roku kula 
armatnia pogruchotała mu prawą nogę i spowodowała ciężkie 

11 c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, Wydawnictwo apostol-
stwa Modlitwy, kraków 1990, s. 29.

12 t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce ignacjańskiej, 
Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2005, s. 23.
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obrażenia lewej. Ranny ignacy został przewieziony do rodzin-
nego zamku w loyoli, gdzie był operowany. Rycerz iñigo nie 
poddał się, walczył z chorobą i sam z sobą. choć był moment, że 
lekarze zaczęli wątpić, czy chory przeżyje, ignacy zachowywał 
się tak, jakby miał jeszcze w życiu wiele do zrobienia, choć sam 
jeszcze wtedy nie wiedział, jak bardzo się mylił co do zadań, 
które miał wykonać. 
 Rana była poważna i okazało się, że podczas przeprowadzonej 
operacji kości nogi zostały źle złożone, trzeba było więc łamać je 
ponownie. Po różnych zabiegach chirurgicznych nadszedł czas 
rekonwalescencji. nie mogąc się samodzielnie poruszać, ignacy 
nudził się, gdy leżał w łóżku. Był to czas, kiedy z braku zajęcia 
rozmyślał o swoim życiu, sporządzał niejako jego bilans. chcąc 
chociaż pomarzyć o swoich ideałach, pragnął czytać romanse 
rycerskie. W zamku w loyoli nie było jednak nic innego oprócz 
Vita Christi ludolfa kartuza i Złotej legendy jakuba de Varagine’a 13. 
nie mając innego wyboru, ignacy przeczytał owe książki. Po ich 
lekturze zaczął się zastanawiać, czy i on by nie mógł tak jak święty 
Franciszek lub święty dominik uczynić coś dla jezusa. W tych 
książkach spotkał bliskie sobie słownictwo i czuł się dobrze, czy-
tając o „rycerzach Boga”, o „jezusie, naszym kapitanie panu” czy 
o „świętym rycerstwie, które służy królowi tak znakomitemu” 14.
 Powrotowi do zdrowia zaczęły towarzyszyć zmagania we-
wnętrzne, które uczyniły z ignacego nowego człowieka. Zmiana 
ta została zauważona przez najbliższych. Z lektury Złotej legendy 
wyłonił się ignacemu inny rodzaj legionu rycerzy niż znał do tej 
pory. jest to legion 

sług króla najwyższego, walczących nie tylko ze strasznymi 
nieprzyjaciółmi, którymi są występki i niesprawiedliwość popeł-
niane przez ludzi, lecz także walczących ze samym sobą, swymi 
namiętnościami, słabościami i niskimi uczuciami, a wszystko po 
to, by lepiej naśladować jezusa 15.

13 ta druga książka ma charakter hagiograficzny.
14 Por. j.l.M. Vigil, Ja, Ignacy Loyola, Wydawnictwo WaM, kraków 2003, s. 51.
15 tamże, s. 52.
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 święte pragnienia i poruszenia wzbudzane przez lekturę nie 
opanowują duszy ignacego z łatwością, gdyż przeszkadzają 
i przeciwstawiają się im inne myśli i pragnienia. W taki to sposób 
ignacy zostaje wprowadzony w odczytywanie swoich poruszeń 
wewnętrznych, rozeznawanie swojego życia wewnętrznego, 
swoich wewnętrznych dynamizmów. 
 jest to właściwie koniec jego służby królowi hiszpańskiemu 
w dotychczasowej formie, a początek nowej, innej drogi, której 
się będzie długo uczył. Mimo iż zmienił się cel i sens jego życia, 
nie utracił nic ze swej energii i determinacji.
 ignacy kształtowany w loyoli, ranny w Pampelunie i na-
wrócony w rodzinnym zamku był człowiekiem podobnym do 
innych ludzi swojej epoki, wychowanym do ideału rycerskości 
i wiernej służby królowi swojego kraju. jego życie aż do rekon-
walescencji to czas, kiedy uczył się znosić z godnością porażki 
i nie popadać w rozpacz. to czas, kiedy zaczął rozumieć, że nie 
może kierować swoim życiem według własnych planów, ale 
winien odczytywać wewnętrzne poruszenia, które wskazywać 
mają drogę postępowania. 
 nie ulega też wątpliwości, że atmosfera domu w loyoli była 
przepełniona duchem chrześcijańskim. Będąc wychowywanym, 
doświadczył tego, że człowiek na początku, zanim się uformu-
je, może się czuć jak niewidomy, nie potrafi jasno rozpoznać 
i ocenić, co jest ważne, bo to przychodzi wraz z dorastaniem 
i dojrzewaniem.

2.1.2. Wychowanie w pedagogii Boga
 ignacy loyola po powrocie do zdrowia wiedział, że chce 
prowadzić inne życie, służba królowi hiszpańskiemu już go 
nie pociągła. Postanowił, że nowe życie będzie prowadzić w je-
rozolimie. Pod koniec lutego 1522 roku ignacy opuścił loyolę 
i skierował się najpierw w kierunku Montserratu oddalonego 
około 600 kilometrów od loyoli. Był on i jest do tej pory zna-
nym miejscem pielgrzymek. Po nawróceniu ignacy zaczął po-
strzegać swoje życie chrześcijańskie bardziej poważnie i z tego 
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powodu przygotował się do spowiedzi z całego życia, która 
trwała trzy dni. następnie odbył w nocy z 24 na 25 marca 1522 
roku nocne czuwanie przed ołtarzem najświętszej Maryi Panny 
z Montserratu. Po opuszczeniu sanktuarium udał się w dalszą 
drogę, w czasie której z przygodnie napotkanym żebrakiem za-
mienił się odzieżą. Z przeszłości pozostała w nim jego struktura. 
dotychczasowe doświadczenie jako wychowanka nie zostało 
zniszczone, ale odnowione i na tej podstawie budowane. Upo-
rządkowały się jego motywacje i pragnienie działania. odtąd 
celem całego życia ignacego była pomoc ludziom. 
 dnia 25 marca 1521 roku przybył do przytułku św. Łucji 
w małej miejscowości Manresa 16. Wiódł tryb życia żebraczego 
i bardzo pobożnego jak na tamte czasy. W Manresie ignacy pozo-
stał około jedenastu miesięcy. Był to czas zmagania się z samym 
sobą, z różnymi nękającymi go pokusami, czas intensywnego 
doświadczenia mistycznego 17, podejmowania rozmów z ludźmi 
na tematy duchowe oraz pracy apostolskiej. 
 Pobyt ignacego w Manresie jest kolebką jego duchowości, 
które to doświadczenie przeniknęło wszystkie jego działania, 
również aktywność wychowawczą. Pielgrzym ignacy 18 przy-
był do Manresy z zamiarem pozostania tam kilka dni, został 
jedenaście miesięcy. czas pobytu ignacego w Manresie można 
podzielić na trzy okresy. Pierwsze cztery miesiące to czas modli-
twy i surowych praktyk pokutnych oraz intensywnych przeżyć 
duchowych i pierwszych pokus. drugi okres to czas skrupułów, 

16 a. longchamp, Ignacy Loyola – krótka biografia, Wydawnictwo apostol-
stwa Modlitwy, kraków 1991, s. 14.

17 ignacy loyola pisze o tym w swojej Autobiografii tak: „W tym czasie Bóg 
obchodził się z nim podobnie jak nauczyciel w szkole z dzieckiem i pouczał 
go. działo się tak zapewne z powodu tego, że umysł jego był jeszcze zbyt pro-
sty i niewyrobiony, albo może dlatego, że nie miał nikogo, kto by go pouczył, 
a może też i dlatego, że otrzymał od Boga zdecydowaną wolę służenia Mu: 
w każdym razie było jasne i zawsze tak sądził, że Bóg traktował go w ten właś-
nie sposób”, oP 27.

18 ignacy loyola w swojej Autobiografii pisze o sobie w trzeciej osobie licz-
by pojedynczej i używa określenia pielgrzym. stąd też, odwołując się do jego 
autobiograficznej opowieści, używa się w odniesieniu do św. ignacego tegoż 
określenia. szerzej Opowieść Pielgrzyma, czyli autobiografia ignacego loyoli jest 
omówiona w rozdziale trzecim niniejszej rozprawy. 
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walki wewnętrznej, pokus i strapień. ostatni okres to czas wiel-
kich oświeceń wewnętrznych, wielkich pocieszeń i nadzwyczaj-
nych wizji mistycznych. trudno powiedzieć, czy te trzy okresy 
następowały po sobie, czy po prostu św. ignacy chciał, aby taka 
chronologia pozostała w pamięci potomności.
 W czasie pobytu w Manresie doszło do definitywnej przemia-
ny ignacego, dzięki której z rycerza króla hiszpańskiego stał się 
on apostołem gotowym do działania. szczególne znaczenie w tej 
przemianie przypisuje się wizji nad cardonerem. jak sam ignacy 
o tym pisze, nie był to czas, kiedy oglądał jakąś „wizję”, 

ale, że zrozumiał i poznał wiele rzeczy tak duchowych, jak i od-
noszących się do wiary i wiedzy. a stało się to w tak wielkim 
świetle, że wszystko wydawało mu się nowe […] do tego stop-
nia, że jeżeli rozważy całe życie swoje aż do 62 roku życia i jeśli 
zbierze razem wszystkie pomoce otrzymane od Boga i wszystko 
to, czego się nauczył […], to i tak nie sądzi, żeby to wszystko do-
równywało temu, co wtedy otrzymał w tym jednym przeżyciu 19.

 W doświadczeniu ignacego określanym jako „wizja nad 
cardonerem” chodzi zatem o całkiem nowy sposób patrzenia 
na rzeczywistość. Wychowawcze oddziaływanie tego doświad-
czenia nie ukazało ignacemu recepty, jak stawać się człowiekiem 
wolnym i realizować najważniejszy cel w życiu. W doświadcze-
niu tym założyciel towarzystwa jezusowego widział ostateczne 
dopracowanie metody poszukiwania tego, co pewniej i bardziej 
prowadzi do celu, osiągnięcia pełni człowieczeństwa. nie otrzy-
mał ignacy praw, ale kryteria i klucz interpretacji rzeczywistości 
wraz ze zdolnością ich użycia i zastosowania. kryteria te stały 
się odtąd zasadami, metodami i technikami jego wychowawczej 
aktywności względem samego siebie i wobec innych ludzi.
 Miesiące spędzone w Manresie to także czas, kiedy u ignacego 
precyzował się sposób realizacji magis 20. dokonało się to poprzez 
zrozumienie i przejście od „stopnia najwyższego” do „stopnia 

19 oP 30.
20 Magis to ignacjańska zasada nieustannego dążenia do doskonałości. Wię-

cej o znaczeniu tej zasady w pracy wychowawcy można przeczytać w trzecim 
punkcie rozdziału.
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wyższego”, od „maksimum – doskonałego” do „maksimum – 
lepszego”. to przejście nauczyło go, że zawsze można pełniej, 
bardziej i lepiej wypełniać powierzone zadania i obowiązki.
 Manresa jest miejscem narodzin Ćwiczeń duchowych. Zanim 
zostały one napisane, były przeżyte i doświadczone. U począt-
ku Ćwiczeń duchowych odnajdujemy osobiste doświadczenie 
ignacego. książeczka została napisana po to, aby prowadzić 
innych w doświadczeniu wiary w podobnym stylu. W Manresie 
powstał główny zarys ćwiczeń, ale były one uzupełniane przez 
ignacego do końca życia. ignacy poznał sposób, w jaki można 
stać się prawdziwym człowiekiem. jego sposób na dojście do 
pełni człowieczeństwa to Ćwiczenia duchowe. Pierwszym kro-
kiem na tej drodze jest dogłębne poznanie siebie samego. aby 
móc pomagać innym i móc ich doprowadzać do stawania się 
człowiekiem, trzeba najpierw samemu stawać się człowiekiem, 
codziennie coraz bardziej stawać się człowiekiem 21.
 ignacy zamierzał dotrzeć do Ziemi świętej, aby tam pozostać 
i oddać się pracy apostolskiej. Były to czasy, kiedy każdy udający 
się do jerozolimy powinien otrzymać papieskie błogosławień-
stwo. W związku z tym ignacy wyruszył do italii, dokąd dotarł 
po różnych perypetiach, otrzymał pozwolenie i udał się do jero-
zolimy. Marzenie jego zostało spełnione. stanął u bram świętego 
miasta, gdzie zamierzał pozostać na zawsze – spędził tam tylko 
niecały miesiąc. nie mogąc zostać w Ziemi świętej, zrozumiał, 
że ma być gdzie indziej. Pojął, że ubogacony o nowe wewnętrzne 
przeżycia ma nadal poszukiwać odpowiedzi na pytanie, co ro-
bić, aby odnaleźć to, co milsze Bogu, co milsze królowi, któremu 
pragnął służyć od momentu nawrócenia. kiedy ignacy doszedł 
do wniosku, że nie jest mu dane pozostanie w jerozolimie, zadał 
sobie pytanie quid agendum? – co teraz robić? 

W końcu poczuł w sobie skłonność do podjęcia nauki przez jakiś 
czas, aby móc pomagać duszom, i zdecydował się wyruszyć do 
Barcelony 22.

21 Więcej o Ćwiczeniach duchowych św. ignacego jest napisane w iii rozdziale 
rozprawy, gdyż są one głównym źródłem pedagogiki ignacjańskiej. 

22 oP 50.
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od tego czasu był coraz bardziej poruszany, prowadzony i po-
pychany przez to pytanie: „co robić?”. towarzyszyło mu ono już 
później nieustannie, do końca życia.
 doświadczenie „szkolne” ignacego – pobyt w Manresie – 
rzutowało na całą jego przyszłość, to doświadczenie, później 
umacniane, go ukształtowało. stało się jego doświadczeniem 
podstawowym, przeradzając się „w pewną formę radaru, który 
naprowadza na nowe decyzje, które należy podjąć” 23. W Manre-
sie, jak to było wspomniane, ignacy czuł się jak dziecko w szkole. 
niektórzy piszą, że porywczy był nauczyciel, twarda szkoła, 
szalony uczeń 24.

2.1.3. samowychowanie ignacego
 Zdolność refleksji, którą ignacy nabywał od czasu nawróce-
nia i w trakcie pobytu w Manresie, uczyniła go wychowawcą 
samego siebie. Bycie wychowawcą samego siebie to umiejętność 
obejmowania refleksją szeregu aspektów i swoich przeżyć, do-
znań i doświadczeń 25. takiego bycia wychowawcą samego siebie 
doświadczał ignacy w czasie lat studiów. 
 Po tym, jak upadł plan pozostania w Ziemi świętej, iñigo 
postawił sobie, przytaczane już, pytanie: „co robić dalej?”. Posta-
nowił studiować, aby lepiej pomagać innym ludziom (pomagać 
duszom). Udał się więc do Barcelony, gdzie w wieku 33 lat roz-
począł naukę łaciny. Wiedział, że praca apostolska, która tak go 
pociągała, wymagała tego, aby była zgodna z nauką kościoła, 
a ten w tamtych czasach posługiwał się łaciną 26. ignacy 

uprzytomnił sobie, że katolicy, jeżeli chcą się oprzeć napaściom 
na swą wiarę, potrzebują przede wszystkim lepszego wykształ-
cenia i że jeżeli chce nauczać lub też organizować nauczanie 

23 j. Rambla, Bóg jako nauczyciel – w szkole – pedagogia inspirowana życiem Igna‑
cego Loyoli, w: Refleksja – ignacjański model wychowania, t. 3, gdynia 1997, s. 23. 

24 Por. j. lacuture, Jezuici, t. 1. Zdobywcy, dz. cyt., s. 26.
25 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 446. 
26 Por. a. longchamp, Ignacy Loyola – krótka biografia, dz. cyt., s. 24.
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innych, musi się przede wszystkim sam nauczyć. Powrócił za-
tem do szkół 27.

 Po dwóch latach nauki łaciny w Barcelonie podjął studia 
filozoficzne na uniwersytecie w alkali. W czasie studiów nie 
zaprzestał swojej pracy apostolskiej, pragnienie pomagania 
duszom było w nim bardzo wielkie, więc zebrał wokół siebie 
kilka osób, które mu pomagały. ta jego „działalność apostolska” 
sprawiała, że znalazł się w więzieniu inkwizycji i był trzy razy 
przesłuchiwany. Wszystko skończyło się korzystnie dla ignace-
go, ale on sam postanowił nie pozostawać dłużej w nieprzyja-
znej alakli i przeniósł się na studia do salamanki, gdzie również 
popadł w konflikt z inkwizycją i tam także zapadł przychylny 
wyrok, który jednak zakazał ignacemu podejmowania tematów 
teologicznych przed ukończeniem studiów. to był powód, dla 
którego ignacy przeniósł się na studia do Paryża 28.
 od samego początku dla ignacego stało się ważne łączenie 
studiów i apostolatu, to zadanie ukierunkowujące wszystkie 
jego wybory. jest to czas, kiedy ignacy uświadomił sobie, że aby 
pomagać duszom, nie wystarczy osobiste doświadczenie, ale 
czasami wręcz niezbędna jest konkretna wiedza przedmiotowa. 

aby pomagać i wspierać innych na drodze do wiary i ducha 
potrzebny jest profesjonalny, a nie dyletancki styl kontaktów. 
nie wystarczy spontaniczny zryw, ale trzeba apostolatu bardziej 
wykwalifikowanego i lepiej ugruntowanego, także przedmioto-
wo, nie zaś takiego, jakim był apostolat przez niego uprawiany 
aż do tej pory 29.

 Wydawało się bowiem, że po podjęciu decyzji o rozpoczęciu 
studiów w celu lepszego pomagania duszom już wszystko jest 
jasne. Relacja studia – praca apostolska kryła w sobie jednak 

27 ch. Hollis, Historia jezuitów, instytut Wydawniczy PaX, Warszawa 1974, 
s. 19.

28 Por. a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, oficyna Prze-
glądu Powszechnego, Warszawa 1994, s. 48.

29 c.M. Martini, M. costa, F. Brovelli, Przewodnicy na pustyni – Mojżesz, Piotr, 
Ignacy i... my, Wydawnictwo WaM, kraków 2000, s. 132.
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niebezpieczeństwo zagrażające spokojowi wewnętrznemu igna-
cego, pragnącego przede wszystkim spełniać wolę Bożą. ignacy 
zadawał sobie pytanie, czy miał najpierw studiować, a w dru-
giej kolejności pomagać duszom, czy też miał podczas studiów 
urzeczywistniać w duchu ubóstwa ideał apostolski, czyli czy 
miał równocześnie studiować i apostołować. do tego dylematu 
dochodził jeszcze trzeci element – intensywne życie duchowe. 
szukał równowagi między życiem intelektualnym, duchowym 
i apostolskim.
 dojrzała osobowość domaga się integracji wszystkich aspek-
tów życia. dojrzewanie w tym aspekcie przebiegało u ignacego 
stopniowo, a stopień integracji wzrastał wraz z uświadamia-
niem sobie, że apostolat, czyli pomaganie ludziom, winno być 
rozumiane jako rzeczywistość życia wewnętrznego, a nie rodzaj 
aktywności zewnętrznej. ignacy po prostu poprzez zaangażo-
wanie się w studia, a nie pomimo studiów, wzrastał jako apostoł 
i rzeczywiście pomagał ludziom.
 Pragnienie integracji życia wewnętrznego i zewnętrznego 
pozwoliło ignacemu zrozumieć, że na ile jest kontemplacyjny 
w studiach, na tyle jest apostołem w nauce. Przechodząc na 
płaszczyznę życia duchowego, święty przesuwał akcent z res ex‑
terna (zewnętrzna praktyka modlitwy) na res interna (duch mod-
litwy jako wewnętrzny, kontemplacyjny wymiar całego istnienia, 
ubóstwo wewnętrzne jako styl życia i pokuta, jako nieustanne 
wyrzeczenie się własnej woli). aby ta integracja osiągnęła taki 
poziom dojrzałości, ignacy w swoim procesie samowychowania 
musiał przeżyć różne doświadczenia i próby.
 jedną z takich prób było stworzenie grupy, wspólnoty ludzi, 
którzy tak jak on chcieli pomagać duszom. dwie próby się nie 
powiodły, a przy trzeciej zrozumiał, że zanim rozpocznie dawa-
nie ćwiczeń duchowych, musi dobrze i właściwie przygotować 
grunt. czas pobytu w Paryżu pozwolił ignacemu zrozumieć, że 
książeczka Ćwiczeń i doświadczenie tam zawarte nie jest jego 
prywatną własnością, ale jest dobrem należącym do całego koś-
cioła. od czasów Manresy cały czas wolny poświęcał ignacy na 
dawanie Ćwiczeń. tak też było w czasie studiów w Paryżu. chciał 
w ten sposób prowadzić innych ludzi ku pełni człowieczeństwa. 
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 W Paryżu iñigo lópez de loyola mieszkał początkowo 
w kolegium Montaigu, gdzie również studiował, ale kiedy zo-
stał okradziony, zmuszony był szukać schronienia w przytułku 
św. jakuba dla ubogich studentów. Musiał żebrać, aby zarobić 
na swoje utrzymanie. nie zaprzestał jednak swojej działalności 
apostolskiej – mimo zakazu inkwizycji. Z biegiem czasu ignacy 
przeniósł swe studiowanie do sąsiedniego kolegium św. Barba-
ry, gdzie później również zamieszkał w jednym pokoju z Pio-
trem Faberem i Franciszkiem ksawerym 30. Po wielu przygodach 
zrodziła się między nimi więź przyjaźni i wspólny cel pracy 
apostolskiej. W 1533 roku ignacy skończył studia z filozofii i za-
czął studiować teologię. W tym czasie podjął decyzję, że zostanie 
kapłanem.
 do wspomnianej trójki przyjaciół: loyola, Faber, ksawery, 
dołączyli czterej inni: szymon Rodrigues z Portugalii, jakub 
laynez i alfons salmerón z kastylii oraz Mikołaj Bobadilla. 
Wszyscy przyłączyli się do ignacego po odprawieniu Ćwiczeń 
pod jego kierownictwem. chcieli oni iść za nim, gdziekolwiek 
by nie poszedł. siedmiu przyjaciół spotykało się coraz częściej. 
Powstało więc pytanie, co dalej robić. Podjęli decyzję, aby po 
pierwsze ukończyć studia, po drugie związać się ślubami, po 
trzecie odbyć pielgrzymkę do jerozolimy, aby po powrocie słu-
żyć wszystkim pomocą w osiągnięciu celu ostatecznego. jeżeli 
przez rok od skończenia studiów podróż do jerozolimy okaże 
się niemożliwa, oddadzą się do dyspozycji papieża, aby ten wy-
znaczył im obszar działalności apostolskiej 31.
 swoje postanowienie grupa siedmiu towarzyszy przypie-
czętowała złożeniem ślubów 15 sierpnia 1534 roku w małej 
kapliczce na wzgórzu Montmartre podczas mszy świętej, którą 
odprawił Piotr Faber, jedyny wtedy w grupie kapłan. jednego 
byli pewni, chcą razem podejmować wszelkie działania apostol-
skie, a potem okaże się – także i wychowawcze w sposób, do 
jakiego uzdolnił ich proces samowychowania w dynamice Ćwi‑
czeń duchowych. nowością w ślubach, które złożyli, było oddanie 

30 Por. a. longchamp, Ignacy Loyola – krótka biografia, dz. cyt., s. 29.
31 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 123.
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się do dyspozycji papieża. odtąd byli grupą siedmiu przyjaciół, 
których łączył ten sam cel. na Montmartre zostało rzucone ziar-
no w ziemię pod nowy zakon. 
 Po ślubach w Paryżu ignacy pozyskiwał kolejnych członków 
dla swojej grupy przyjaciół. Z niektórymi szło łatwo, inni byli 
bardzo oporni. o tych opornych mówił ignacy, że robił, co mógł 
i jak potrafił, szanując wolę konkretnego człowieka. Resztę pozo-
stawiał własnemu biegowi spraw. ostatecznie do grupy siedmiu 
towarzyszy jeszcze w Paryżu dołączyli: claude jay, Paschazy 
Broët, jan codure 32.
 Praktyki pokutne i czasami zbyt mała troska o jedzenie spo-
wodowały, że zdrowie ignacego podupadło i lekarze zalecili ku-
rację powietrzem rodzinnych stron. nie pomagały lekarstwa ani 
troska, gdyż zmęczenie ignacego było duże, a do tego dochodzi-
ły bóle żołądka. Wyruszywszy z Paryża, przybył ignacy w swoje 
rodzinne strony. Po ślubie ubóstwa na Montmartre postanowił 
nie mieszkać w rodzinnym zamku w loyoli, ale w szpitalu Marii 
Magdaleny w azpeitii. Podejmował się pracy apostolskiej i dusz-
pasterskiej, wykorzystując swoje doświadczenie mistyczne, to, 
co dzięki niemu zrozumiał, i wiedzę, jaką uzyskał w trakcie stu-
diów. szybko zaczął uchodzić za człowieka świętego. Wyznawał 
zasadę, że gdyby nawet tylko jeden człowiek przyszedł na jego 
kazanie, to warto je głosić. 
 ignacy loyola opuścił wcześniej Paryż, pozostali towarzy sze – 
po zakończeniu studiów. Umówili się, iż spotkają się w Wenecji, 
aby stamtąd udać się do jerozolimy. Ważny był cel i dlatego sta-
rali się robić wszystko, aby go osiągnąć. gdy wyruszyli z Paryża, 
podzielili się na dwie grupy, aby nie zwracać niczyjej uwagi. 
Razem z ignacym spotkali się w Wenecji na początku 1537 roku.
 okres studiów ignacego to czas, kiedy uczył się on, że aby 
dobrze realizować swoje pragnienia i cele zawodowe, należy 
zdobyć gruntowną wiedzę. stąd w pracy wychowawczej nie wy-
starczy tylko dobra intuicja i wrodzone predyspozycje, ale rów-
nież gruntowna wiedza, która pomoże młodych, powierzonych 
wychowawcy ludzi wdrażać w tajniki życia i pomagać im w ich 

32 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, Wydawnictwo WaM, kraków 1999, s. 61.
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rozwoju. ten trud pomocy w rozwoju warto podjąć, nawet jeżeli 
pojawi się tylko jeden wychowanek czy uczeń. Postawa igna-
cego w czasie studiów wskazuje, że wychowawca – człowiek 
uformowany i stale się rozwijający, a zwłaszcza wychowawca 
chrześcijański nie jest pozbawiony napięć i dylematów zwią-
zanych z codziennymi wyborami. Bycie wychowawcą samego 
siebie, którego w jakimś stopniu ignacy doświadczał w czasie 
swoich lat studenckich, to dla niego utwierdzanie się w tym, 
że wychowawca winien nieustannie doskonalić się i wzrastać 
w swoim człowieczeństwie.

2.2. doświadczenie samodzielnej pracy 
wychowawczej
 ignacy loyola pod koniec 1537 roku przybył do Rzymu. to 
czas 19 lat, który możemy nazwać już bardziej dojrzałą, pod-
partą studiami samodzielną pracą wychowawczą. doświad-
czenie samodzielnej pracy wychowawczej ignacego trudno jest 
podzielić chronologicznie. Wymienione niżej trzy płaszczyzny 
funkcjonowania ignacego realizowały się niemal równocześnie 
i w związku z tym zaproponowany podział dotyczy bardziej 
konkretnych obszarów jego działalności niż chronologicznego 
układu wydarzeń, jak to mogło być przy opisie wcześniejszych 
etapów życia ignacego. chcąc przedstawić w pełni jego „bycie 
wychowawcą”, ukażemy go w trzech płaszczyznach.
 Pierwsza to wychowanie we wspólnocie „przyjaciół w Panu”, 
z której powstało towarzystwo jezusowe. drugi obszar działa-
nia można określić jako spisanie „reguł” i „zasad” ignacjańskie-
go wychowania. Będzie to praca nad Konstytucjami Towarzystwa 
Jezusowego i książeczką Ćwiczeń duchowych. jest to ukazanie 
sposobu pracy ignacego – jak się zachowywał i jak wychowy-
wał – podczas redagowania tekstów. treść tych dokumentów 
będzie przedstawiona w rozdziale trzecim rozprawy. trzecia 
płaszczyzna aktywności św. ignacego, która zostanie przybli-
żona, to jego działalność apostolska na terenie Rzymu. trzeba 
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bowiem pamiętać, że celem ignacego nie było zakładanie za-
konu, a pomoc duszom. cokolwiek więc robił, pracując nad 
formalną stroną powstania towarzystwa jezusowego, było tłem 
dla jego zaangażowania w pomoc ludziom w osiągnięciu pełni 
człowieczeństwa.

2.2.1. Wychowanie we wspólnocie „przyjaciół 
w Panu” – towarzystwo jezusowe

 celem grupy przyjaciół z Paryża była podróż do jerozolimy, 
jednak ignacy zachorował i lekarze zalecili mu podróż w rodzin-
ne strony do Hiszpanii dla podratowania zdrowia. „towarzysze” 
wyznaczyli więc sobie spotkanie na początek 1537 roku w We-
necji, skąd mogliby wspólnie wyruszyć do jerozolimy 33. ignacy 
przybył do Wenecji dużo wcześniej i już cały 1536 rok udzielał 
Ćwiczeń 34. tak jak planowali, spotykali się wszyscy z początkiem 
1537 roku. czekali, aby udać się po papieskie błogosławieństwo, 
co miało im umożliwić dalszą pielgrzymkę do jerozolimy. Był to 
także czas, kiedy ci z grupy przyjaciół, którzy nie mieli święceń 
kapłańskich, przyjęli je, na co otrzymali pozwolenie od papieża 
wraz z błogosławieństwem pozwalającym im pielgrzymować do 
Ziemi świętej. kiedy jednak podróż ta ze względów politycz-
nych stała się niemożliwa, postanowili udać się do Rzymu, by 
tam oddać się na służbę namiestnikowi chrystusa. Podzielili się 
na mniejsze grupy dwu- i trzyosobowe, aby nie wzbudzać podej-
rzeń w czasie podróży. Pozostał jednak problem, co odpowiadać, 
gdyby ewentualnie pytano ich o tożsamość. Po modlitwie i roz-
mowach jednogłośnie opowiedzieli się za nazwą towarzystwo 
jezusowe; w momencie, kiedy powstała nazwa grupy, towarzy-
sze nie myśleli jeszcze o utworzeniu trwałego zgromadzenia.

33 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 129.
34 Zwrot „udzielać ćwiczeń” odnosi się do Ćwiczeń duchowych i oznacza 

pomoc w odprawieniu osobie Ćwiczeń, nazywanych także rekolekcjami 
ignacjańskimi.
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 ignacy w drodze do Rzymu doświadczył intensywnych prze-
żyć duchowych, co upewniło go, że droga życia według Ćwiczeń 
duchowych jest sposobem, w jaki ma wychowywać spotykanych 
na swojej drodze ludzi. W miejscowości la storta, oddalonej 16 
kilometrów od Rzymu, podczas modlitwy ogarnęło go uczucie 
pewności – widział jasno, że Bóg przyłączył go do chrystusa 35. 
Przeżycie w la storta miało przełomowe znaczenie dla ignace-
go i jego procesu wychowania do pełni człowieczeństwa. do-
świadczenie wizji w la storta ukazało ignacego jako przyszłego 
założyciela i wychowawcę swoich współbraci, stale zjednoczo-
nego z chrystusem. W tym wydarzeniu został zawarty cały 
program, który ignacy realizował, wychowując innych i służąc 
Bogu oraz dobru ludzi na wzór chrystusa. tak zrodziła się idea 
stworzenia wspólnoty noszącej imię jezusa i oddanej pełnieniu 
jego misji, której częścią stało się zaangażowanie w edukację 
i wychowanie. ignacy przybył do Rzymu jesienią 1537 roku, aby 
już w zasadzie do końca życia związać się tym miastem.
 ignacy czuł się mocno związany z ludźmi, z którymi łączyło 
go od czasu Paryża żywe pragnienie dzielenia się tym, co sam 
przeżył i czym zamierzał żyć w przyszłości. Przybywszy do 
Rzymu, oczekując na pozostałych towarzyszy, udzielał prze-
de wszystkim Ćwiczeń duchowych. Miał coraz więcej chętnych, 
dlatego że „specyficzne” rozmowy (rozmowy duchowe) i zdol-
ność rozeznawania, na których bazują Ćwiczenia, to charyzmaty 
ignacego. „Zmysł rozmowy” ignacego powodował, że każda 
rozmowa, którą prowadził, postępowała w głąb, a nie krążyła 
wokół tego samego tematu. Można zaryzykować stwierdzenie, 
że w sposób nieświadomy wychowywał ludzi, wywołując zmia-
ny w ich osobowości. takie rozumienie rozmowy spowodowało, 
że na początku swoich Ćwiczeń umieścił przestrogę dotyczącą 
rozmowy międzyludzkiej 36.
 Pod koniec 1537 roku i w pierwszych miesiącach 1538 roku 
wszyscy przyjaciele w Panu, którzy składali śluby na Montmartre, 

35 Por. oP 96.
36 Mamy tu na myśli zasadę praesupponendum, którą szerzej opiszemy 

w trzecim paragrafie rozdziału.
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dotarli do Rzymu i znowu cała grupa była razem. jak sobie obie-
cali, tak też zrobili – oddali się do dyspozycji papieża. Podejmo-
wali dzieła apostolskie na terenie Rzymu, nauczali katechizmu, 
głosili kazania, udzielali ćwiczeń duchowych. Wszyscy miesz-
kali razem, a ich dom stał się miejscem uczynków miłosierdzia. 
Zgłaszało się coraz więcej chętnych pragnących przystąpić do 
owych pierwszych towarzyszy, a i do ignacego napływały proś-
by z innych miast i z innych krajów o podjęcie prac apostolskich 
w innych miejscach. stało się w zasadzie rzeczą oczywistą, że 
grupa przyjaciół w Panu ulegnie rozproszeniu. Zadawali więc 
sobie pytanie, czy miała się skończyć wspólna droga wzajemnego 
wychowywania się, która niektórych z nich łączyła już ładnych 
kilka lat i która ich ukształtowała. W odpowiedzi na to pytanie 
pojawiały się dwa kolejne. Pierwsze: czy towarzysze mają żyć 
razem? i drugie: czy mają okazywać posłuszeństwo jednemu 
spośród siebie? sprowadzało się to w zasadzie do kwestii, czy 
mają założyć nowy zakon. Wiedzieli też, że decyzję muszą pod-
jąć w krótkim czasie, bo papież postanowił już niektórych z nich 
oddelegować do pracy w sienie. Zdecydowali więc, że wiosną 
1539 roku odbędą cykl narad, w czasie których będą rozważać 
istotne dla nich zagadnienia 37.
 nie chcieli przerywać już prowadzonej działalności apostol-
skiej i swojego zaangażowania w dzieła miłosierdzia. Postano-
wili więc spotykać się popołudniami i wysłuchiwać racji dla 
danego tematu. W ciągu dnia każdy z nich w czasie pracy czy 
na modlitwie miał polecać Bogu daną sprawę. Przed południem 
mieli z sobą nie rozmawiać na temat podlegający debacie, aby 
nabrać wolności do decyzji. Było to postępowanie w duchu reguł 
o podejmowaniu decyzji zapisanych w Ćwiczeniach duchowych. 
Pierwsza część narad zakończyła się decyzją o założeniu nowego 
zakonu, któremu przewodził będzie jeden z nich i któremu będą 
posłuszni dla zachowania jedności i umacniania w razie trud-
ności 38. druga część narad dotyczyła ustalenia głównych zasad 
wspólnego funkcjonowania. tym, co wyróżniało mający powstać 

37 Por. a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, dz. cyt., s. 73.
38 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 169.
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zakon, był dodatkowy czwarty ślub szczególnego posłuszeństwa 
papieżowi składany na ręce przełożonego generalnego oraz wy-
kluczenie wspólnej modlitwy. Zatwierdzenie nowego zakonu 
spotkało się z wieloma przeszkodami, które ignacy możliwymi 
dla siebie sposobami pokonywał. Było dla niego jasne, że skoro 
wolą Bożą ma być powstanie zakonu, to należy dołożyć starań, 
aby doprowadzić sprawę do końca. W tych wydarzeniach dał 
znać o sobie baskijski upór ignacego oraz zdecydowane dążenie 
do wyznaczonego sobie celu. Zatwierdzenia zakonu dokonał 
papież Paweł iii bullą Regimini militantis Ecclesiae ogłoszoną we 
wrześniu 1540 roku.
 kiedy zakon został zatwierdzony, należało wybrać prze-
łożonego generalnego. Prawo do tego miało owych dziesięciu 
paryskich przyjaciół, którzy składali śluby na Montmartre. 
do czasu zatwierdzenia zakonu funkcję przełożonego pełnił 
każdy z „towarzyszy” po kolei przez okres jednego tygodnia. 
Wybór generała nie był łatwym zadaniem. Formuła, jaka została 
przyjęta przy tym wyborze, była charakterystyczna dla ducha 
ignacjańskiego. dzień wyboru poprzedziły trzy dni modlitwy 
i refleksji. Później oddano głosy na piśmie i znowu nastąpiły 
trzy dni skupienia, po których rozpoczęto liczenie głosów. jak 
można się było spodziewać, wszyscy poza ignacym oddali głos 
właśnie na niego. on sam miał opory co do przyjęcia wyników 
wyboru, stwierdzając, że „czuje większą skłonność do tego, 
aby być kierowanym, niż aby kierować” 39. Po dniach modlitwy 
i rozważań oraz rozmowach ze spowiednikiem, który oznajmił 
mu, że nieprzyjęcie wyboru byłoby sprzeciwieniem się duchowi 
świętemu, ignacy ostatecznie wybór zaakceptował. Po przyję-
ciu urzędu generała nadszedł czas złożenia uroczystej profesji. 
dokonało się to 22 kwietnia 1541 roku w Bazylice św. Pawła za 
Murami w kaplicy Matki Bożej 40.
 Rozpoczął się czas formalnych rządów ignacego w towarzy-
stwie jezusowym. kierował zakonem, wychowując jego człon-
ków w ignacjańskim charyzmacie i pracując jednocześnie nad 

39 a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, dz. cyt., s. 105-106.
40 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 176-177.
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swoją osobą, czyli wychowując samego siebie. nie można kiero-
wać innymi, nie potrafiąc kierować własnym życiem. kierować 
ludźmi oznaczało dla niego organizować dynamicznie wzajem-
ne relacje międzyludzkie, aby określona grupa ludzi osiągnęła 
wspólny cel. specyfika jego rządzenia zakonem i wychowywania 
polegała przede wszystkim na tym, że były to „rządy duchowe”, 
czyli kierowanie ludźmi na zasadach wiary i uległości duchowi 
świętemu 41. Źródło swoich wychowawczych rządów w zakonie 
upatrywał ignacy w doświadczeniu mistycznym, które dokona-
ło się w loyoli i Manresie.
 W tej perspektywie winno się widzieć jego aktywność, 
w której na pierwszym miejscu stawiał on łaskę Bożą, ufność 
pokładaną w Bogu, cnotę i dopiero w dalszej kolejności równie 
ważne i potrzebne: ludzki wysiłek, zdolności człowieka, wiedzę, 
pieniądze i inne ludzkie cechy i talenty 42. dwie cechy charak-
teryzujące jego rządy to miłość do ludzi, którym przewodzi, 
oraz roztropność. Roztropność jest ściśle powiązana z zasadą 
dotyczącą dostosowania do osób, czasu i miejsca, a także zwraca 
uwagę na takie cechy, jak: odporność fizyczna, temperament, 
zwyczaje, wiek, zdolności i upodobania, uwarunkowania kultu-
rowe, talenty, pozycja społeczna, odporność, zdolność do zno-
szenia napomnień, spodziewane dobro wspólne, większa służba 
innym i dobro powszechne 43.
 druga cecha rządów ignacego to miłość, którą rozumiał on 
przede wszystkim jako wewnętrzne prawo miłości, ale również 
jako dobroć, służbę, pomoc 44. taka postawa ignacego wypły-
wała z pragnienia rządzenia według woli Bożej, gdzie człowiek 
zawsze stoi przed strukturami. inspirację do pracy z ludźmi 
i odpowiedzi na ludzkie pytania ignacy odnajdywał i odczyty-
wał w codziennych wydarzeniach, zawsze jednak w kontekście 
pierwotnego doświadczenia wychowawczego, jakim było jego 
doświadczenie mistyczne, utwierdzane na modlitwie.

41 Por. k. dyrek, Rządy duchowe – wizja św. Ignacego Loyoli, „Życie duchowe” 
13(2006)47, s. 85.

42 Por. tamże, s. 86.
43 Por. g. Pittau, Rządy duchowe, Wydawnictwo WaM, kraków 1997, s. 58.
44 Por. a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, dz. cyt., s. 371.
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 Zasady rządzenia według ignacego loyoli to przede wszyst-
kim unikanie dawania poleceń, jeżeli jest to tylko możliwe. 
do podziału obowiązków i zadań winno służyć wewnętrzne 
prawo miłości i zasada ocalenia wypowiedzi drugiego człowie-
ka. człowiek kierujący innymi powinien się liczyć ze stanem 
i dyspozycjami tych, których prowadzi. Mamy tu zalążek tego, 
co później uczyni swoją charakterystyczną cechą pedagogika 
ignacjańska, czyli cura personalis 45. ten, kto prowadzi innych, 
musi też pamiętać, że nie powinien i nie musi wszystkiego robić 
sam i o wszystkim sam decydować, w związku z tym winien 
też potrafić zasięgnąć rady 46. najważniejsza pozostawała dla 
ignacego, jako osoby prowadzącej innych ku doskonałości życia, 
relacja z Bogiem na wzór chrystusa. Znajdowanie autentycznej 
woli Bożej poprzez rozeznawanie indywidualne i rozeznawanie 
wspólnotowe było jego charakterystyczną cechą jako generała 
i wychowawcy towarzystwa jezusowego. Znajdował on czas na 
rozmowę z Bogiem i został wielokrotnie umocniony oraz utwier-
dzony w drodze, którą szedł. Miał dar przyciągania ludzi do 
siebie, ludzie się do niego garnęli 47.
 jakim wychowawcą był ignacy? jego rzymski pokój – gabinet 
miał nieustannie „otwarte drzwi”, tak by mogły docierać tam 
wieści z całego świata, od wszystkich współbraci, którzy roz-
jechali się po świecie, aby „pomagać duszom”. Miał ten pokój 
jeszcze otwarte drzwi, aby mogły go opuszczać listy, orzeczenia, 
rozwiązania i rady, które posyłał członkom swojego zakonu we 
wszystkie zakątki ziemi 48. Poprzez mistyczne doświadczenia 
ignacego, które wywierały wyraźny wpływ na jego wszelkie 
aktywności, jawi się on jako wychowawca głęboko zjednoczony 
z chrystusem.

45 Więcej o zasadzie cura personalis będzie napisane w iii rozdziale rozprawy.
46 Por. j. lewis, Rządy duchowe według św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo 

WaM, kraków 2004, s. 91-110.
47 Por. oP 50.
48 Por. j. Brodrick, Powstanie i rozwój Towarzystwa Jezusowego, cz. i, Wydaw-

nictwo apostolstwa Modlitwy, kraków 1969, s. 134.
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2.2.2. Wychowanie poprzez opracowanie „reguł” 
i „zasad” ignacjańskiego wychowania

 Formę doświadczenia wspólnotowego nadał ignacy jako 
generał pracom nad Konstytucjami nowego zakonu. Praca igna-
cego przy tak ważnym dziele pozwala zobaczyć wychowawcze 
walory działań mających na celu nadanie kształtu grupie osób 
i uregulowanie życia wspólnoty ludzi.
 Rezultatem narad, jakie towarzysze podjęli w 1539 roku, było 
powstanie Formuły Towarzystwa Jezusowego składającej się z pię-
ciu rozdziałów. jak już wspomnieliśmy, sposób postępowania 
przyjęty podczas cyklu narad, których uwieńczeniem było sfor-
mułowanie reguły, był ściśle ignacjański, zaczerpnięty z Ćwiczeń 
duchowych. W ten sposób Ćwiczenia duchowe oraz Formuła zostały 
dokumentami założycielskimi nowego zakonu i podstawą dla 
papieża do zatwierdzenia zakonu. jednocześnie już w tych pięciu 
rozdziałach pojawiły się istotne rysy przyszłego towarzystwa 
jezusowego. tekst Formuły w zasadzie w całości znajduje się we 
wspomnianej wcześniej bulli papieskiej Regimini militantis Eccle‑
siae, z którego wynika, że generał nowego zakonu jest upoważ-
niony ułożyć swym towarzyszom Konstytucje. generałem został 
ignacy, więc jemu przypadło to zadanie. jak zalecają Formuły, 
przygotowanie Konstytucji miało posłużyć ukazaniu sposobu 
osiągnięcia celu, który stawiali sobie towarzysze ignacego. Przy-
gotowując Konstytucje, Przełożony generalny powinien słuchać 
rady towarzyszy, a wszelkie wątpliwości wyjaśniać przy pomo-
cy Rady, którą stanowi większa część towarzyszy po ślubach 49. 
 Biografowie ignacego loyoli stawiają pytanie, czy ignacy był 
przygotowany do napisania Konstytucji. dla stworzenia takiego 
dzieła jak Konstytucje trzeba wielu cech, być może nie zawsze 
z sobą spójnych. cechy te ze swej natury posiadał założyciel 
towarzystwa jezusowego i one to sprawiły, że przygotowany 

49 Por. Formuły Instytutu Towarzystwa Jezusowego zatwierdzone przez Papie-
ży Pawła iii i juliusza iii, w: Konstytucje Towarzystwa Jezusowego wraz z przypisa‑
mi Kongregacji Generalnej XXXIV oraz normy uzupełniające zatwierdzone przez tę 
samą Kongregację, Wydawnictwo WaM, kraków 2001, s. 31.
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przez niego zbiór przepisów i zasad nabrał również walorów 
formacyjnych i wychowawczych. Były dziełem, poprzez które 
ignacy wychowywał swoich towarzyszy i robi to do dzisiaj, gdyż 
w zasadzie poza dostosowaniem do przepisów zmieniającego 
się prawa nie uległy one zmianie 50.
 Pierwszą cechą, która wskazuje na to, że ignacy był zdolny do 
napisania powierzonego mu dzieła, jest umiejętność wyczucia 
wielkich idei, które są w stanie obudzić to, co najlepsze w czło-
wieku. jego znajomość organizacji i struktury kościoła oraz zna-
jomość przepisów prawnych nie była duża, jego temperament 
nie skłaniał go do interesowania się takimi sprawami.
 Przyczyniło się to zapewne do tego, że pozostawione przez 
niego dzieła są tak bliskie ludzkiej psychice i naturze człowieka. 
Miał bowiem z jednej strony wysokie wyczucie wartości ducho-
wych, z drugiej strony – umiejętność dostrzegania znaczenia 
drobiazgów dnia powszedniego i ich wpływu na ogólny klimat 
życia religijnego. Posiadał też ignacy talent organizacyjny, który 
ujawniał się w umiejętnym stworzeniu zjednoczonej grupy ludzi 
posiadających jasno zarysowany cel i konsekwentnie do niego 
dążących. kiedy ignacy przystępował do pisania Konstytucji, 
miał pięćdziesiąt lat, posiadał więc już spore ludzkie, duchowe 
i apostolskie doświadczenie uformowane w owocnej szkole 
drogi 51. 
 Pierwszym etapem pracy nad Konstytucjami było zredagowa-
nie wstępu nazwanego Egzaminem. Walor wychowawczy tego 
tekstu stanowi ukazanie kandydatowi do towarzystwa jezuso-
wego przede wszystkim celu, a dopiero w dalszej części środków 
do jego osiągnięcia. od samego początku widać zamierzenie, co 
pozwala na większą motywację do zaangażowania i działania. 

50 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego obecnie posiadają niejako swoistą 
dwutorowość, w tekście występują dwa rodzaje czcionki, jedna przeznaczona 
dla tych punktów, które są aktualne, a druga dla tych, które wycofano, głównie 
z powodu zmieniającego się prawa. Z punktu widzenia naszej rozprawy zna-
czenie ma uniwersalność zasad przestawionych przez ignacego loyolę, dlate-
go ważne jest dla nas to, że punkty, które są obowiązujące do dzisiaj, zostały 
napisane przez założyciela towarzystwa jezusowego pięć wieków temu i nie 
straciły na swojej aktualności.

51 Por. a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, dz. cyt., s. 213.
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 sposób pracy przy przygotowywaniu tekstu Konstytucji był 
ściśle ignacjański. Metoda postępowania przy redakcji tekstu ma 
znamiona rozeznawania. ignacy zapytany o metodę redagowa-
nia Konstytucji przedstawił ją w następujący sposób: „codziennie 
odprawiał msze św. i przedstawiał Bogu dany punkt, nad któ-
rym pracował, i modlił się w tej sprawie” 52. to, co tworzył i jak 
pracował, to nie tylko efekt jego pracy pisarskiej, ale również 
owoc modlitwy i oświeceń mistycznych. 
 Założyciel towarzystwa jezusowego do wyboru na generała 
w 1547 roku pracował sam nad Konstytucjami. W tej jego pra-
cy było dużo pokory, konsultacji i pytań, które nieustannie się 
pojawiają. trzeba też pamiętać, że nie zaniedbywał on pracy 
apostolskiej, pisał listy do współbraci rozsianych już po całym 
świecie, ogarniał troską sobór trydencki, wysyłając na jego ob-
rady wybranych towarzyszy. Podejmował się wyzwania, jakie 
niosła rzeczywistość, i polecał, by towarzystwo jezusowe zakła-
dało pierwsze szkoły.
 W 1547 roku ignacy wybrał juana alonso de Polanco na se-
kretarza towarzystwa i powołał go do Rzymu. W ten sposób 
objawiła się cecha ignacego ważna z wychowawczego punktu 
widzenia. Wychowawca nie musi wszystkiego robić sam i jedno-
cześnie powinien potrafić umiejętnie dobierać sobie współpra-
cowników. Po trzech latach intensywnej pracy loyoli i Polanco 
powstał tekst; ignacy przedstawił go pierwszym towarzyszom 
i innym wybranym, którzy dołączyli później do „grona przy-
jaciół”, do zaopiniowania. Zależało mu bowiem na tym, aby 
jego wizja zakonu była potwierdzona i uzupełniona przez tych, 
którzy byli mu dani jako towarzysze i współzałożyciele zakonu. 
ostatecznie towarzysze udzielili pochwały i okazali uznanie 
jego pracy 53.
 aprobatą towarzyszy rozpoczął się kolejny etap pracy zało-
życiela towarzystwa jezusowego nad Konstytucjami. charakte-
rystyczne w tym czasie w postawie ignacego było traktowanie 

52 c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 240.
53 Por. a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, dz. cyt., 

s. 217-230.
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pisania jako zajęcia drugoplanowego, bowiem to życie zakonu 
było istotniejsze. Ważniejszy okazał się człowiek niż reguły.
 autor Konstytucji był zdania, że nie wystarczy po prostu wy-
słać przygotowany tekst do wszystkich prowincji towarzystwa 
z poleceniem wcielenia ich w czyn. chciał, by były one przeka-
zywane poprzez żywy, osobisty i bezpośredni kontakt. człowie-
kiem godnym tego zadania – zdaniem ignacego – okazał się Hie-
ronim nadal. Został on głównym komisarzem do wyjaśniania 
Konstytucji, jednak nie jedynym. ci, którzy równolegle pełnili to 
zadanie, wywodzili się z pierwszej grupy towarzyszy, tak zwa-
nej grupy paryskiej. gwarantowało to wierność pierwotnej idei. 
Wszystkie prowincje i regiony towarzystwa jezusowego otrzy-
mały Konstytucje jeszcze przed śmiercią ignacego. 
 tekst Konstytucji w większości miejsc spotkał się z pozy-
tywnym przyjęciem. Ważne okazało się pragnienie ignacego, 
aby Konstytucje były przekazywane i wyjaśniane ustnie przez 
najbliższych współpracowników założyciela, którzy mieli okazję 
obserwować, jak on sam żył tymi zasadami. W ten sposób unik-
nięto tego, czego niektórzy się obawiali, że Konstytucje i reguły 
pozostaną tylko na papierze, że pozostaną martwą literą 54. 
 Widzimy zatem, że ignacy chciał, aby dzieło, jakim były Kon‑
stytucje, zostało otwarcie zbadane i nawet skrytykowane. Prag-
nął tym samym, aby tekst przeszedł przez ogień doświadczenia. 
Wzbraniał się również przed tym, by nadać tekstowi moc praw-
ną za jego życia. Uczyniono to dopiero podczas pierwszej kon-
gregacji generalnej w 1558 roku, dwa lat po śmierci ignacego 55. 
 sposób pracy ignacego przy Konstytucjach i przy Ćwiczeniach 
duchowych był odmienny. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego są 
ujęciem w ramy organizacyjne zakonu ducha i charyzmatu wy-
niesionego z Ćwiczeń 56. Ćwiczenia duchowe wyrosły z doświadcze-
nia mistycznego ignacego loyoli. ich kolebką jest doświadczenie 
i czas pobytu w Manresie, co już było wspomniane. sam autor 
Ćwiczeń wyznał, że nie powstały one od razu, ale stopniowo; 

54 Por. tamże, s. 230-246.
55 Por. tamże, s. 247.
56 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 422.
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w miarę upływu czasu jego osobiste doświadczenia duchowe 
wydały mu się pożyteczne i uznał, że chce się nimi podzielić z in-
nymi. Pierwsze notatki powstały już w loyoli podczas choroby 
i czytania książek, po które sięgnął z nudy. sprawy, o których 
ignacy został pouczony w Manresie (w swoim doświadczeniu 
duchowym), znaleźć można właśnie w tej niewielkiej książeczce. 
Była to nie tylko treść rozważań modlitewnych, ale i sposób ich 
odprawiania. częściowo tekst Ćwiczeń istniał już w czasie jego 
studiów – z ich powodu ignacy stanął przed inkwizycją. Pod 
wpływem przykrych doświadczeń z władzą kościelną dodał 
obecny punkt 22 do książeczki, którym jest tak zwana zasada 
praesupponendum, czyli umiejętności prowadzenia rozmów i zro-
zumienia drugiego człowieka.
 W czasie studiów w Paryżu doszły do tekstu uwagi wstępne 
i uwagi dodatkowe, gdyż Ćwiczeń zaczęli udzielać jego towarzy-
sze, a sam autor chciał im to ułatwić. stale ignacy dokładał do 
swoich notatek jakieś fragmenty, stale je udoskonalał, zdobywa-
jąc pełniejszą wiedzę teologiczną i stając się bogatszym o nowe 
doświadczenia. Z czasem podobnie jak duch Ćwiczeń, owoce ich 
odprawienia zostały wprowadzone w codzienność, zwłaszcza 
kiedy w Rzymie uformowała się już regularna grupa „przyjaciół 
w Panu”, ignacy dołożył do tekstu kilka rodzajów reguł 57.
 największe znaczenie dla powstania sławnej książeczki miały 
doświadczenie mistyczne i oświecenia, jakich doświadczył loy-
ola w Manresie. tam Bóg był jego wychowawcą i nauczycielem. 
to Bóg był tym, który pouczał i „organizował” doświadczenia 
dla swego wychowanka, dla przyszłego mistrza, przewodnika 
i wychowawcy innych. Zatem zanim ignacy loyola został wy-
chowawcą tak za swojego życia, jak i po swojej śmierci, sam po-
zwolił się wychowywać i odważnie się temu poddawał, często 
zadając pytania 58. 
 Przygotowując Ćwiczenia duchowe, ignacy loyola ujawnił się 
jako wychowawca, który nie chce zatrzymywać swoich doświad-
czeń i wiedzy dla siebie, ale pragnie dzielić się nimi z innymi, tak 

57 Por. a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, dz. cyt., s. 468.
58 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 79-88.
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jak tylko potrafi. jednocześnie widział jasno cel tego dzielenia, 
nie była to chęć pochwalenia się swoimi osiągnięciami, ale po-
trzeba realizacji pierwotnego celu, aby pomagać innym osiągać 
pełnię człowieczeństwa na miarę możliwości konkretnej osoby.
 struktura i wychowawcze wartości treści Konstytucji i Ćwiczeń 
duchowych zostaną omówione w rozdziale iii naszej rozprawy.

2.2.3. Wychowanie ignacjańskie w praktyce – dzieła 
społeczne i apostolskie na terenie Rzymu

 Uczynki miłosierdzia co do ciała stanowiły dla jezuitów waż-
ny element średniowiecznej christianitas. Myślał o nich ignacy 
i podejmował je już od momentu nawrócenia, a potwierdze-
nie i najpełniejszy wyraz zachęty do ich realizacji znajdujemy 
w Kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości na zakończenie Ćwi‑
czeń duchowych, której punktem wyjścia jest założenie, że miłość 
polega bardziej na uczynkach niż na słowach 59. Był to nowy 
sposób posługiwania się w praktyce znanym modelem tradycji 
chrześcijańskiej. Posiadał on trzy charakterystyczne rysy. Po 
pierwsze, był jasno określony w założycielskich dokumentach 
zakonu, określając niemal krok po kroku dojście do celu. Po 
drugie, w razie potrzeby były tworzone narzędzia, aby osiągnąć 
dany etap, takie jak na przykład spowiedź generalna. Po trzecie, 
w swoim posługiwaniu jezuici uwzględniali kontekst osoby czy 
osób, wobec których podejmowali dzieła miłosierdzia 60. 
 ignacy nie zaniedbywał „pomagania duszom” poprzez 
działalność apostolską i dzieła miłosierdzia od czasu Manresy 
i wszędzie, dokąd się udawał, szukał sposobności, aby w ten 
sposób służyć ludziom i zmniejszać niesprawiedliwość. jego 
zaangażowanie w pomaganie ludziom najbardziej konkretne 
formy instytucjonalne przybrało po przybyciu do Rzymu. Były 
to dzieła, które już istniały albo takie, które ignacy powołał do 

59 Por. Ćd 230.
60 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 252-253.
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życia. tymi dziełami był między innymi dom św. Marty, różne-
go rodzaju bractwa religijne, sodalicje Mariańskie.
 sposób zaangażowania ignacego w dzieła apostolskie był za-
korzeniony w doświadczeniu Ćwiczeń duchowych. kiedy tworzo-
no jakieś dzieło dobroczynne lub duszpasterskie, ignacy rozpo-
czynał współpracę nad nim i angażował się aż do tego momentu, 
w którym jego obecność w danym dziele była konieczna. Wtedy 
odchodził, pozostawiając dzieło okrzepłe w rękach innych 
i angażował się bardziej w dzieło, które jeszcze jego obecności 
wymagało 61.
 ignacy angażował się w obszary najbardziej zaniedbane albo 
takie, gdzie godność człowieka była naruszana. jako podstawo-
we obszary aktywności założyciela towarzystwa jezusowego 
można wymienić: 

1. dom św. Marty,
2. pomoc dla dziewcząt zagrożonych moralnie,
3. troskę o sieroty,
4. katechezy na ulicach Rzymu,
5. duchową opiekę nad chorymi,
6. bractwa rzymskie, sodalicje Mariańskie,
7. kolegium Rzymskie.

2.2.3.1. dom św. Marty

 ignacy, chcąc zaradzić coraz bardziej powszechnej prosty-
tucji, stworzył dzieło św. Marty dla kobiet zamężnych i prag-
nących zawrzeć małżeństwo, a trudniących się wcześniej pro-
stytucją. dom św. Marty i kościół św. Marty zostały założone 
w 1543 roku. Fundusze na powstanie tego domu uzyskano, 
polecając sprzedać kamienie i marmurowe płyty pochodzące 
ze starożytnych budynków, które znaleziono podczas kopa-
nia fundamentów pod jezuicki dom santa Maria della strada. 
opiekę administracyjną, sprawy finansowe i materialne nad 
domem prowadziło świeckie stowarzyszenie „Bractwo Łaski”. 

61 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 180.
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ignacy był kierownikiem duchowym tego dzieła. W ciągu sied-
miu lat w domu św. Marty otoczono opieką około 300 kobiet 62. 
takie rozwiązanie dla wielu prostytutek stało się pomostem do 
powrotu do społeczeństwa. trzeba pamiętać, że często wiele 
z tych kobiet było wierzących, a tylko nędza i bierność domu 
rodzinnego sprawiły, że znalazły się w takiej sytuacji. dochodził 
do tego czynnik zdrowotny, brak zabezpieczenia finansowego 
i nadużycia ze strony stręczycieli. Wiele z tych kobiet, widząc 
konkretną pomoc i alternatywę wobec dotychczasowego życia, 
chętnie podejmowało decyzję o zmianie swojej drogi. dom celo-
wo otrzymał patronat św. Marty, z której osobą nie wiązało się 
żadne piętno, jak to było w przypadku Marii Magdaleny.
 czyniono ignacemu zarzuty, że takie dzieło jest bezuży-
teczne, ponieważ kobiety te są uwikłane w nałóg i prędzej czy 
później powrócą do grzesznego życia. on odpowiadał, iż nawet 
gdyby powstanie tego domu sprawiło, że choć jedna kobieta nie 
grzeszyłaby przez jedną noc, to praca włożona w to dzieło nie 
poszłaby na marne. Przybliżanie ludzi do Boga i powiększanie 
dobra było nieustannie celem ignacego 63. 
 Po około pięciu latach, kiedy dzieło już całkiem dobrze się 
rozwijało, ignacy przekazał je w inne ręce. Podobny sposób pra-
cy z prostytutkami przyjęli jezuici w innych miejscach. 

2.2.3.2. Pomoc dla dziewcząt zagrożonych moralnie

 kiedy dom św. Marty był już dobrze rozwiniętym dziełem, 
ignacy zwrócił swoją uwagę na dziewczęta zagrożone moralnie, 
które w zasadzie były predestynowane do podjęcia prostytucji. 
Były to zwykle córki, których matki były prostytutkami. loyola 
wychodził ze słusznego założenia, że wzory zachowań w rodzi-
nie przekazywane są z pokolenia na pokolenie i trudne do zmiany 
czy przełamania. aby pomóc tym dziewczętom, założył w 1546 
roku Bractwo nieszczęsnych Panien przy kościele św. katarzyny 

62 Por. tamże, s. 182.
63 Por. tamże.
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dei Funari. do nowego domu przyjmowano dziewczęta między 
dziesiątym a dwunastym rokiem życia, aby je skromnie wy-
kształcić i zapewnić minimalny posag, dzięki czemu mogłyby 
wyjść za mąż lub wstąpić do klasztoru. jest to kolejny przykład 
realizacji celu, jakim dla ignacego od czasu nawrócenia i Manre-
sy była pomoc duszom. Zabierając dziewczęta z domu ich matek 
kurtyzan, pragnął, by nie patrzyły one na zły przykład i nie dały 
się oszukać nieprzyjacielowi natury ludzkiej 64. 
 troska o dziewczęta zagrożone moralnie i cel tej pracy, tak 
jak inne dzieła apostolskie ignacego, dały początek podobnej 
działalności jezuitów w innych miejscach. 

2.2.3.3. troska o sieroty

 W XVi wieku we Włoszech, zwłaszcza w dużych miastach, 
podobnie jak współcześnie, dużym i widocznym problemem 
były „dzieci ulicy”. Zarazy, wojna, głód, kryzys ekonomiczny 
i wzrost liczby mieszkańców na terenach miejskich spowodowa-
ły, że pojawiało się coraz więcej dzieci osieroconych i porzuco-
nych, które musiały same dawać radę. Brakowało też osób czy 
instytucji, które podjęłyby zorganizowaną i przede wszystkim 
systematyczną pracę z tymi dziećmi. W czasie pobytu w Wenecji 
ignacy i jego towarzysze zetknęli się z instytucjami dla takich 
dzieci założonymi przez weneckiego patrycjusza gerolamo 
Mianiego. Poznali z pierwszej ręki prace w takim ośrodku, gdzie 
oprócz wyżywienia i dachu nad głową prowadzono naukę czy-
tania, pisania i podstaw jakiegoś zawodu.
 W 1541 roku papież Paweł iii ustanowił Bractwo najświętszej 
Marii Panny od nawiedzenia sierot, które prowadziło osobno 
dom dla chłopców i dom dla dziewcząt przy kościele santa Ma-
ria in aquiro. Był to przykład zaangażowania się loyoli i jego 
poparcia dla dzieła zapoczątkowanego przez innych. Zaangażo-
wanie ignacego w opiekę nad sierotami spowodowało, że inni 
jezuici poza Rzymem również podejmowali się prowadzenia 

64 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 284-285.
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zorganizowanej formy pomocy sierotom i dzieciom porzuco-
nym 65. ignacy, jak tylko mógł, wspierał te pozarzymskie dzieła.

2.2.3.4. katechezy na ulicach Rzymu

 głoszenie katechez czy rozmowy o Bogu były charaktery-
styczne dla ignacego już od czasów nawrócenia. Pobyt w Man-
resie, czas studiów i oczekiwanie na statek w Wenecji ukazywały 
ignacego, który każdą okazję wykorzystywał do rozmów o Bogu 
i głoszenia dobrej nowiny. Bardziej regularną formę głoszenie 
katechez przybrało w czasie jego pobytu w Rzymie. 
 Przykładem dzieła pomocy dla katechumenów było stworze-
nie domów dla osób wywodzących się z judaizmu. W jednym 
z nich przyjmowano katechumenów, a w drugim katechumenki. 
ignacy troszczył się o dobro duchowe i materialne żydów prag-
nących przyjąć chrzest, bowiem dla niego liczył się człowiek, 
a nie rasa. swoją troskę o dobro duchowe wyrażał poprzez 
udzielanie chrztu, natomiast troskę o dobra materialne okazał 
przede wszystkim poprzez uzyskanie od papieża Pawła iii brewe 
Cupientes iudaeos, na którego mocy został zakazany przestarzały 
zwyczaj konfiskowania dóbr nawróconych żydów i wydziedzi-
czania ich synów, co często było powodem nieprzyjmowania 
chrztu przez tych żydów, którzy chcieli się nawrócić 66. 
 W czasach ignacego panował duży nacisk na to, aby nie 
przyjmować do nowicjatów różnych zakonów chrześcijan ży-
dowskiego pochodzenia. dla ignacego ważny był z jednej strony 
każdy człowiek, a z drugiej – umiejętne odczytywanie znaków 
miejsca i czasu. stąd, jeżeli w jakimś kraju (głównie w Hiszpanii 
i Portugalii) istniał problem przyjmowania do zakonu „nowych 
chrześcijan”, proponował on posłanie ich na czas formacji i pracę 
w innym, neutralnym kraju, szczególnie we Włoszech 67.

65 Por. tamże, s. 284.
66 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 181.
67 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 287.
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 ignacy rozpoczął dzieło dom dla katechumenów w 1541 
roku i wycofał się z niego około 1548 roku, kiedy było już dobrze 
rozwinięte. Przekazał je pod opiekę bractwa świeckiego. jego 
zaangażowanie w pomoc dla katechumenów wywodzących 
się z judaizmu było przykładem podejmowania pracy w dzie-
dzinie, na którą w czasach ignacego niechętnie patrzono. jest to 
przykład zaangażowania w sprawy, których inni nie podejmują, 
lub obszary porzucone czy zaniedbane. Można wnioskować, że 
dzięki zaangażowaniu w takie doświadczenie znalazł się temu 
poświęcony zapis w Konstytucjach w numerze 622. idea posługi 
chrześcijanom żydowskiego pochodzenia w tym duchu, który 
zapoczątkował ignacy, zainspirowała powstanie podobnych in-
stytucji w Wenecji, Bolonii, Padwie.
 dom dla katechumenów nie był jedyną aktywnością dotyczą-
cą głoszenia katechezy, jakiej oddawał się ignacy w Rzymie. na 
placach Rzymu głosił katechezy dla najmłodszych, nawet kiedy 
tracił cierpliwość z powodu obrzucania jabłkami przez niesforne 
dzieci. W swoich katechezach zachęcał do dobrych obyczajów 
i refleksji nad sobą oraz opowiadał o miłości Boga i modlitwie 68.

2.2.3.5. duchowa opieka nad chorymi

 Posługę wśród chorych ignacy i jego pierwsi towarzysze roz-
poczęli już w czasie pobytu w Wenecji, kiedy to oczekiwali na 
podróż do jerozolimy. od samego początku ich praca w szpita-
lach obejmowała przede wszystkim mycie i karmienie pacjentów 
oraz głoszenie kazań i słuchanie spowiedzi. Pierwsi jezuici po-
sługę w szpitalach, więzieniach i posługę umierającym kierowali 
do tych, którzy zostali pozbawieni regularnej opieki ze strony 
kapłanów. celem tych posług było pomagać ludziom godnie żyć, 
godnie wracać do zdrowia lub godnie, dobrze umrzeć. Posługa 
wśród chorych i uwięzionych stała się nieodłącznym zajęciem 
apostolskim jezuitów. 

68 Por. t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce igna‑
cjańskiej, dz. cyt., s. 111-112.
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 Zaangażowanie ignacego w służbę chorym miało konkretny 
przejaw w jego trosce o to, aby żadna osoba nie umierała bez przy-
jęcia sakramentów świętych, co w XVi wieku było powszechne. 
loyola zabiegał o przywrócenie w złagodzonej formie dekretu 
innocentego iii, zatwierdzonego przez sobór laterański w 1215 
roku, według którego lekarze mieli zaprzestać opieki na tymi 
chorymi, którzy odmawiali przyjęcia sakramentów. Złagodzo-
na formuła dekretu polegała na tym, że dopiero po trzykrotnej 
odmowie przyjęcia sakramentów lekarze mieliby zaprzestać le-
czenia takiego chorego. Udało się zebrać założycielowi jezuitów 
argumenty popierające jego projekt, udało się też uzyskać kilka 
pozytywnych opinii na ten temat. jednak nawet złagodzona for-
ma dekretu miała wielu przeciwników, zwłaszcza w środowisku 
lekarskim, i nie znalazła większego poparcia 69.
 Ujawniają się tu dwie znamienne cechy ignacego jako czło-
wieka kościoła. Po pierwsze, zależało mu na dobru każdego 
człowieka i na jego zbawieniu. dokładał wszelkich starań, aby 
jak najwięcej ludzi się nawróciło i tym samym zbawiło swoją 
duszę. Po drugie, jego zabiegi o złagodzoną formułę wspomnia-
nego dekretu były wyrazem jego miłości do kościoła i trzymania 
z kościołem 70, gdyż uważał, że skoro dekret został wydany przez 
prawowity i powszechny sobór, który obradował pod kierunkiem 
i przy obecności ducha świętego, nie mógł jego zdaniem określać 
czegoś przeciwko miłosierdziu, o którym mówi ewangelia. 

2.2.3.6. Bractwa rzymskie, sodalicje Mariańskie

 Bractwa zwane czasem konfraterniami znane są w koś-
ciele od iV wieku. Rozwijały się głównie na skutek procesów 

69 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 184.
70 Reguły o trzymaniu z Kościołem znajdują się w Ćwiczeniach duchowych 

w numerach 352-370 i są zbiorem 18 reguł, które mogą pomóc w zachowaniu 
postawy, jaką powinien posiadać każdy członek kościoła. Były podyktowane 
w dużej mierze koniecznością i potrzebą czasów ignacego, mimo to stanowią 
wciąż aktualne zasady prawdziwie chrześcijańskiego życia w kościele. Por. 
i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 62.
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społecznych, gospodarczych oraz potrzeb manifestowania wia-
ry. Zawiązywały się przede wszystkim w celu wspólnego pogłę-
biania praktyk religijnych i dla oddawania czci trójcy świętej, 
Matce Bożej, świętym. innym powodem zakładania różnego 
rodzaju bractw była bardziej zorganizowana chęć działalności 
charytatywnej, społecznej czy wychowawczej, zwykle jednak 
z dominującym elementem religijnym 71.
 W XVi wieku bractwa były stosunkowo samodzielnymi, 
często nieprzypisanymi do parafii jednostkami, które pracowały 
w zaplanowany przez siebie sposób na rzecz dobra wspólnego. 
Pojawiające się nowe bractwa w czasach początków towarzy-
stwa jezusowego kładły większy nacisk na zaangażowanie 
i pomoc osobom z zewnątrz niż wewnątrz bractwa. Bractwa 
odgrywały istotną rolę w życiu społecznym i religijnym w XVi 
wieku, nie mogli więc jezuici nie nawiązać kontaktu z istniejący-
mi już bractwami lub nie zakładać nowych wszędzie tam, gdzie 
podejmowali pracę dla zbawienia człowieka.
 sam ignacy loyola, włączając się do uczestnictwa w ducho-
wym i społeczno-charytatywnym życiu Rzymu, przystąpił do 
dwóch ważnych bractw. jednym z nich było Bractwo szpitala 
ducha świętego, w którym opłacił składkę członkowską na 
20 lat. drugim było Bractwo najświętszego sakramentu przy 
kościele santa Maria sopra Minerva. ignacy przystąpił do tych 
bractw prawdopodobnie ze względu na korzyści duchowe i spe-
cjalne odpusty przysługujące ich członkom 72. jak już zostało 
wspomniane, ignacy sam inicjował bractwa dla prowadzenia 
dzieł miłosierdzia, jednak nie był ich członkiem. 
 ignacy dawał także wiele wskazówek swoim współbraciom 
co do sposobu angażowania się w tego typu organizacje religijne 
i społeczne. nie zgadzał się na to, by jezuici kierowali zakłada-
nymi przez siebie bractwami lub by włączali się w już istniejące. 
Wychodził bowiem z założenia, że ludzie świeccy są zdolni do 
samodzielnego działania. Zachowali jednak wpływ w zakresie 

71 Por. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, t. 2, akademia teologii 
katolickiej, Warszawa 1992, s. 127, 199.

72 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 294-295.
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praktyk religijnych i pobożnościowych. jeżeli tylko mieli moż-
liwość, kształtowali bractwa na wzór towarzystwa jezusowego 
co do formy modlitwy (codzienna medytacja i rachunek sumie-
nia), częstotliwości przyjmowania sakramentów, uczestniczenia 
w eucharystii i uczynków miłosierdzia. nie były to działania po-
dejmowane bezpośrednio przez ignacego, więc nie ma potrzeby 
w tym miejscu poświęcać im uwagi. trzeba jednak zaznaczyć, 
że wszelkie bractwa, które zawdzięczały pochodzenie jezuitom, 
bez względu na to, w jakim miejscu świata powstawały, przeja-
wiały „podobieństwo rodzinne” 73.
 to podobieństwo wyrażało się w ignacjańskiej formacji, 
zwykle braku związania z parafią. członkowie dążyli do coraz 
większego zintegrowania wszystkich wymiarów życia: religijne-
go, etycznego czy zawodowego. ignacjański charyzmat zakła-
danych przez jezuitów organizacji wyrażał się również w trosce 
o kościół i wspomniane już trzymanie z kościołem, gdyż wła-
dze świeckie jakiegokolwiek bractwa musiały mieć autoryzację 
biskupa. 
 kiedy ignacy zdecydował, że jednym z celów pracy apostol-
skiej towarzystwa jezusowego będzie prowadzenie szkół, stało 
się niemal konieczne dostosowanie formy aktywności, jaką były 
bractwa, do potrzeb uczniów. Początkiem zorganizowanej for-
my takiej działalności były sodalicje Mariańskie utworzone pod 
kierownictwem jezuity jana leunisa w 1564 roku (już po śmierci 
ignacego) w kolegium Rzymskim w Rzymie. taka forma orga-
nizowania się ludzi świeckich chcących czerpać z ignacjańskiego 
doświadczenia rozwinęła się już po śmierci ignacego loyoli. jej 
początków należy się jednak doszukiwać za czasów ignacego 
i jego pierwszych towarzyszy, wokół których gromadzili się lu-
dzie świeccy wspierający ich w pracy apostolskiej i jednocześnie 
pragnący pogłębionego życia duchowego według metody Ćwi‑
czeń duchowych.
 sodalicje Mariańskie stały się z czasem propozycją i integral-
ną częścią wychowania oferowanego w szkołach prowadzonych 
przez jezuitów. Pragnieniem członków sodalicji była integracja 

73 Por. tamże, s. 297.
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wszystkich wymiarów życia. stąd też, obok zdobywania wie-
dzy i umiejętności w czasie zajęć lekcyjnych, zobowiązywali się 
do codziennego uczestnictwa we mszy świętej, cotygodniowej 
spowiedzi, codziennej medytacji i codziennego rachunku sumie-
nia. Z czasem sodalicje rozszerzyły się na dorosłych i stały się 
propozycją duchowości dla osób świeckich. W jednej i drugiej 
formie (dla młodzieży i dla dorosłych) przetrwały do dzisiaj jako 
Wspólnota Życia chrześcijańskiego. 

2.2.3.7. kolegium Rzymskie

 istotnym faktem dla późniejszej działalności towarzystwa 
jezusowego na polu edukacji i wychowania było założenie kole-
gium Rzymskiego. Wraz ze wzrastającą liczbą chętnych do nauki 
w szkołach jezuickich, a niepragnących zostać jezuitami, ignacy 
świadomie otworzył pole pracy apostolskiej, jaką było (i po-
zostaje do dziś) zakładanie i prowadzenie szkół. W ten sposób 
doszło w lutym 1551 roku do otwarcia kolegium Rzymskiego, 
po wcześniej otwartej szkole w Mesynie.
 Fakt, że jeszcze w tym samym roku pierwotne pomieszczenia 
okazały się za małe i należało poszukać innego budynku na szko-
łę, świadczy o szybkim rozwoju, a w związku z tym i potrzebie 
takiego dzieła. lokalizacja szkoły w Rzymie, stolicy chrześcijań-
stwa, spowodowała, że do kolegium Rzymskiego zapisywali się 
młodzi ludzie różnych narodowości 74.
 Z czasem pierwotne kolegium Rzymskie przekształciło się 
w Uniwersytet gregoriański, który działa do dzisiaj. Więcej na 
temat powstania szkolnictwa jezuickiego i pierwszych szkół 
można przeczytać w rozdziale iii rozprawy. tu należało tylko 
zasygnalizować powstanie kolegium Rzymskiego jako jednego 
z dzieł apostolskich, jakiemu oddawał się ignacy w czasie poby-
tu w Rzymie. Poprzez zakładanie szkół, jako odczytywanie zna-
ków czasu, dał się poznać założyciel towarzystwa jezusowego 
jako osoba wrażliwa na potrzeby otoczenia.

74 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 188.
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 Można stwierdzić, że św. ignacy znał bardzo dobrze rze-
czywistość rzymskich ulic i potrzeby tych, dla których to była 
codzienność. Zadania, których się podejmował jako opiekun 
ubogich, czy wsparcie potrzebujących były odpowiedzią na po-
trzebę czasu, w którym żył, i wyrazem zaangażowania. Zależało 
mu na duchowej odnowie Rzymu, dlatego podejmował dzia-
łania, które miały go do tego celu przybliżyć. Został nazwany 
apostołem Rzymu. Wieczne Miasto stało się na swój sposób jego 
jerozolimą, do której został posłany i w której służył do końca 
życia.

2.3. Promieniowanie doświadczenia 
wychowawczego ignacego loyoli
 ostatecznie ignacy loyola osiągnął opisaną przez siebie „nie-
bieską jerozolimę”, tę, do której od momentu swego nawrócenia 
w loyoli podróżował. Umarł po kilku dniach choroby 31 lipca 
1556 roku. nie wygłosił żadnej mowy pożegnalnej, nie pobłogo-
sławił współbraci i nie uczynił niczego, co przykuwałoby uwagę 
do jego osoby. nie chciał on, by przypisywano mu cokolwiek, 
lecz samemu chrystusowi, od którego wszystko otrzymał 75.
 Fakt, że dziś podejmowana jest refleksja nad doświadczeniem 
ignacego, świadczy o tym, że nie było to tylko wydarzenie hi-
storyczne. to, co ze swojego doświadczenia spisał i co zebrali 
po jego śmierci towarzysze, było i pozostaje aktualne do dziś, 
z dużym udziałem zasady dostosowania do osób, miejsca, 
i czasu. tak zebrane doświadczenie ignacego loyoli pozostało 
i promieniuje na kolejne pokolenia jako charyzmat ignacjański.
 osoby konkretnej grupy religijnej czy społeczności, zakładu 
pracy, firmy czy zakonu posługują się często specyficznym ję-
zykiem. charakteryzują się używaniem innych słów i określeń, 

75 Por. List o. Jana Alfonsa de Polanco SJ o śmierci Ignacego Loyoli, w: i. loy-
ola, Pisma wybrane, t. i, Wydawnictwo apostolstwa Modlitwy, kraków 1968, 
s. 595-600.
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często na opisanie w gruncie rzeczy tej samej co pozostali rze-
czywistości, tego samego doświadczenia wiary, podobnego 
doświadczenia życiowego czy adekwatnego doświadczenia wy-
chowawczego. Przystając do konkretnej grupy, otrzymuje się 
niejako nowy słownik (lub poszerza się swój o nowe pojęcia), 
który jest nośnikiem doświadczenia (dla naszej rozprawy igna-
cjańskiego), zwykle takim, którego nie można zastąpić dowolnie 
innym, jeśli się chce pozostać w wybranym przez siebie nurcie, 
światopoglądzie czy charyzmacie.
 tym, co różnicuje poszczególne „filozofie życia” czy poszcze-
gólne „filozofie wychowania”, „nurty wychowania”, nie jest 
treść doświadczenia, a często forma i metoda mówienia o nim. 
W wychowaniu celem jest doprowadzenie do pełni możliwości 
rozwojowych jednostki, jak to zostało podkreślone w rozdziale i. 
Zatem tym, co będzie wyróżniać pedagogikę ignacjańską i styl 
pracy nią inspirowany, jest forma i metoda mówienia o wycho-
waniu za pomocą specyficznego języka. trzeba wobec tego wy-
jaśnić ignacjańskie słowa klucze, które wywodzą się z Ćwiczeń 
duchowych, a znalazły swoje zastosowanie czy rozwinięcie w wy-
chowaniu, edukacji i całym nurcie pedagogiki ignacjańskiej, tym 
samym nadal oddziałując i promieniując wychowawczo jako 
charyzmat ignacjański.
 ignacy dzieli się do dzisiaj swoim doświadczeniem wycho-
wawczym, które jest nieustannie aktualne przede wszystkim 
dlatego, że bazuje na osobistym, pełnym wyobraźni odkrywaniu 
ewangelii i stałym zapraszaniu do odkrywania zażyłości z Bo-
giem poprzez pogłębianie rozumienia tego, kim jest człowiek 
w istocie swojego człowieczeństwa 76. ignacjańskie słowa klucze 
stanowią szkielet całego systemu i stają się hasłami pomocny-
mi do szybkiego określenia tego, co w istocie jest ignacjańskie 
albo takim nie jest. to właśnie Ćwiczenia duchowe pouczają wy-
chowawcę ignacjańskiego, do jakich celów winien dążyć, oraz 
udzielają mu praktycznych rad, jakimi drogami te cele może 

76 Por. t. Muldoon, Postmodern Spirituality and the Ignatian Fundamentum, 
w: A Jesuit Education Reader, dz. cyt., s. 292.
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osiągnąć 77. dla potrzeb rozprawy wybrano kilka najważniej-
szych słów i określeń, które nadają specyfikę ignacjańskiemu ro-
zumieniu rzeczywistości i ignacjańskiemu językowi oraz znajdu-
ją bezpośrednie odniesienie do wychowania. tymi pojęciami są: 
obojętność ignacjańska, magis, praesupponendum, kochać i służyć 
we wszystkim, rozeznawanie, kontemplatywność w działaniu. 
ich wyjaśnienie jest zasadnicze dla zrozumienia ignacjańskiego 
charyzmatu i jednocześnie tego, w jaki sposób i dlaczego ignacy 
loyola wychowuje również po swojej śmierci. 

2.3.1. Praesupponendum
 Podstawą ignacjańskiej pedagogii jest miłość Boga do czło-
wieka, której człowiek doświadcza poprzez drugiego człowieka. 
dla ignacego loyoli miłość polega na komunikacji, na wzajem-
nym udzielaniu się, na wzajemnej wymianie darów 78. stąd z wy-
chowawczego punktu widzenia na szczególną uwagę zasługuje 
praesupponendum, czyli ignacjańska zasada życzliwości i zrozu-
mienia, nazywana też regułą porozumienia i dialogu 79. Umieścił 
ją ignacy loyola w Ćwiczeniach duchowych i brzmi ona: 

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 rozumie ją źle, 
niech go poprawi z miłością; a jeśli to nie wystarcza, niech szu-
ka środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, 
mógł ją ocalić 80.

 Zajmuje ona szczególne miejsce w książeczce Ćwiczeń, gdyż zo-
stała umieszczona po uwagach wstępnych, a przed Fundamentem 
całego procesu ćwiczeń. Można powiedzieć, że to podstawowa 

77 ch. Hollis, Historia jezuitów, dz. cyt., s. 17.
78 Por. Ćd 230-231.
79 Por. a. jacyniak, Reguły o trzymaniu z Kościołem w świetle praesupponendum, 

w: Miłość Kościoła dzisiaj – wokół Reguł o trzymaniu z Kościołem św. Ignacego Loyoli, 
red. W. królikowski, Wydawnictwo WaM, kraków 2009, s. 85.

80 Ćd 22.
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zasada opisująca relację między ludźmi, zwłaszcza między 
dwojgiem ludzi, co występuje w relacji sytuacji wychowawczej. 
Mimo że zasada ta została umieszczona w książeczce Ćwiczeń 
duchowych, może mieć wszechstronne zastosowanie, a w szcze-
gólny sposób może być wykorzystana w procesie wychowania. 
struktura i sposób sformułowania ma poczwórną gradację. każ-
dy z czterech stopni tej reguły nawiązuje do czterech różnych 
sytuacji, które mogą się pojawić w relacjach międzyludzkich. 
 takie rozumienie komunikacji między dwiema osobami jest 
postawą wzajemnego obdarowywania się w spotkaniu czło-
wieka z człowiekiem, jednej duszy z drugą duszą. W sytuacji 
wychowawczej najważniejszym elementem jest spotkanie wy-
chowawcy i wychowanka.
 Według zasady praesupponendum dopóki jedna ze stron nie 
zacznie słuchać, dopóty spotkanie nie będzie możliwe. to, czego 
można się nauczyć od ignacego, to umiejętne słuchanie drugiego 
człowieka. słuchanie jest podstawą wszelkich relacji z innymi. 
kiedy naprawdę chce się słuchać innych, trzeba pozostawić na 
boku cały swój świat, to wszystko, czym się żyje i co jest waż-
ne. Można by nawet powiedzieć, że do prawdziwego słuchania 
konieczne jest niejako całkowite „ogołocenie się” z siebie, a nie 
tylko ze swoich problemów czy kłopotów, swoich spraw, swo-
jego zadowolenia czy korzyści, jakie można by odnieść w tej 
rozmowie. Wszystko to należy pozostawić na boku 81.
 Przede wszystkim jednak trzeba porzucić skłonność osądza-
nia innych, wydawania o nich opinii, które bazują na subiek-
tywnym sposobie pojmowania, wartościowania i przeżywania 
rzeczywistości. Prawdziwe słuchanie to empatia, czyli zdolność 
przeniknięcia w doświadczenia, uczucia czy postawy drugiej 
osoby, tak jak ona ich doświadcza, to postawa otwartego serca 
wobec drugiej osoby, wobec bliźniego, jak powie św. igna-
cy 82. słowa praesupponendum nasycają ignacjański charyzmat 
„wzajemną sympatią, szczerością, zaufaniem i chęcią niesienia 

81 Por. e. dybowska, Komunikacja interpersonalna według Ignacego Loyoli, 
„Horyzonty Wychowania” 11/2012(21), s. 80.

82 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, Wydawnictwo WaM, 
kraków 2005, s. 78-79.
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pomocy jedynie na drodze perswazji, bratniego dialogu, nigdy 
przymusu” 83. 
 Zasada wzajemnego zrozumienia i ocalenia wypowiedzi 
bliźniego jest ściśle związana z osobistym doświadczeniem ig-
nacego i nie chodzi tu o przeżycie religijne, ale doświadczenie 
spotkania z drugim człowiekiem, a zwłaszcza kłopotliwe spot-
kania z inkwizycją. to właśnie wtedy, kiedy stawał przed sądem, 
doświadczał na sobie skutków braku postawy życzliwości i zro-
zumienia. W ten sposób zrodziło się w nim przekonanie o ko-
nieczności zrozumienia drugiej osoby za wszelką cenę. nie tylko 
sformułował swoją cenną zasadę, ale sam nią żył. Praktykował 
ją w rozmowach duchowych i indywidualnym towarzyszeniu, 
głównie udzielając Ćwiczeń.
 Wszystkie wypowiedzi ludzi starał się przede wszystkim 
tłumaczyć tak, by miały one jak najlepsze znaczenie, dlatego że 
szukał u innych ludzi przede wszystkim dobra 84. W ten sposób 
praesupponendum niejako zaprasza do praktykowania postawy 
roztropności w postawie pełnej szacunku, z dogłębnym spojrze-
niem, które nie osądza, a rozeznaje. takie poszukiwanie sposo-
bów zrozumienia osoby i wypowiedzi drugiej osoby prowadzi 
czasem do zakwestionowania własnych dotychczasowych pew-
ników, określonego widzenia osób i spraw. czasami zmusza do 
przełamania utrwalonego sposobu postępowania czy reagowa-
nia 85. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ocalenie wypowiedzi 
drugiej osoby, należy postarać się w duchu pełnym miłości o to, 
aby druga osoba poprawiła swoje myślenie. 
 ignacy loyola w dwóch miejscach bardzo wyraźnie dopełnia 
zasady praesupponendum, co niewątpliwie pomaga w jej pełniej-
szym zrozumieniu. W Instrukcji o sposobie rozmawiania i załatwiania 
spraw z przełożonym stwierdza, że jeżeli już podejmuje się z kimś 
rozmowę, to należy bardzo wyraźnie przemyśleć sprawy, o któ-
rych chce się powiedzieć, przedstawiając je z własnego punktu 

83 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 306.
84 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 72-76.
85 Por. a. jacyniak, Reguły o trzymaniu z Kościołem w świetle praesupponendum, 

dz. cyt., s. 97.
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widzenia, czasami nawet po kilku godzinach przypominając 
swoje stanowisko, jeżeli jest się do niego przekonanym. Wcho-
dząc z kimś w relację, należy się dostosować do jego nastroju 
i naturalnych predyspozycji, bo to niewątpliwie pomoże ocalić 
wypowiedź drugiej osoby 86. Powtarza to również ignacy w In‑
strukcji dla teologów na Sobór Trydencki. Podejmując dialog, trzeba 
raczej przystosować się do warunków drugiej osoby, by w ten 
sposób pobudzić ją do działania. Znajdujemy tu niewątpliwie 
zarys elementu kontekstu, który zostanie wyraźnie podkreślony 
w modelu pedagogii ignacjańskiej w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku 87.
 chcąc odczytać i zastosować w codzienności wychowawczej 
zasady ignacjańskiej komunikacji, warto wskazać ignacjańskiemu 
wychowawcy, że sposób, w jaki postępuje się z drugim człowie-
kiem, ma najważniejsze znaczenie dla kształtowania człowieczeń-
stwa. Podstawą udanej komunikacji, a na niej opiera się proces 
wychowania, jest czujność, uwaga, koncentracja i obecność ducha 
świętego. należy założyć prymat słuchania (to znaczy przyjmo-
wania). dopiero wtedy, kiedy wychowawca potrafi słuchać, może 
mówić, odpowiadać na pytania, w przeciwnym wypadku będzie 
tylko „głośnikiem”, z którym trudno jest wejść w relację. Podkreśla 
też ignacy loyola znaczenie komunikacji niewerbalnej (jakbyśmy 
powiedzieli współcześnie), kiedy poleca, aby pamiętać, że przeka-
zując komuś swoją myśl, przekazuje się poza treścią również swój 
świat uczuć i swoje własne przesłanie ukryte pod płaszczem słów. 
Pamiętać też wypada, rozwijając ignacjańskie praesupponendum, że 
jego autor nie tylko wskazuje reguły, ale podaje także wskazówki 
do ćwiczenia się w nich. Mówi on o feed‑backu czy superwizji pra-
cy wychowawczej, jakbyśmy powiedzieli współcześnie. Zachęca 
do pozyskiwania informacji zwrotnej dotyczącej wykonanej pracy 
w konkretnym czasie 88.

86 Por. Instrukcja o sposobie rozmawiania i załatwiania spraw z przełożonymi, 
w: i. loyola, Pisma wybrane, t. i, dz. cyt., s. 518.

87 Por. Instrukcja dla teologów na Sobór Trydencki, w: i. loyola, Pisma wybrane, 
t. i, dz. cyt., s. 543-546.

88 Por. W. lambert, Słownik duchowości ignacjańskiej, Wydawnictwo WaM, 
kraków 2001, s. 159-160.
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 Podejmując refleksję nad zasadą praesupponendum, powinno 
się krótko zaznaczyć, co się dzieje, kiedy jednostka spotyka się 
z niezrozumieniem wypowiedzi ze strony innych osób. Pierw-
szą reakcją zdaje się frustracja i doświadczenie osamotnienia, 
które może zamykać na nadzieję, że zostanie się zrozumianym, 
i w związku z tym może nastąpić zamknięcie się na innych, 
na dialog, na wymianę myśli i doświadczeń, która jest istotna 
w procesie wychowania 89. 
 spotykając się po raz pierwszy z tekstem praesupponendum, 
można poczuć się obco wobec jego istoty. Pragnienie ocalenia 
wypowiedzi drugiego człowieka zdaje się nieobecne w otacza-
jącej nas rzeczywistości, a tym samym może być trudno o takie 
ocalanie w procesie wychowania i nauczania. nierzadko słychać 
„a nie mówiłem”, „a widzisz, miałem rację”, „w końcu wyszło 
na moje”. takie podejście zamyka na dialog i wzajemną komuni-
kację, tak nieodzowną w pracy wychowawcy. często się zdarza, 
że wychowawca czy nauczyciel niejako na siłę chce udowodnić, 
że ma rację 90. Wychowanie i nauczanie nie polega jednak na tym, 
aby uzyskać prawidłową odpowiedź, którą dorosły (wycho-
wawca, nauczyciel, rodzic) ma zakodowaną w głowie, lecz na 
szacunku wobec samodzielności młodego człowieka w docho-
dzeniu do prawdy i trosce o wspólne poszukiwanie tego, co chce 
mu się ukazać jako prawdę i większe dobro 91. 
 Ćwiczenie się w zasadzie praesupponendum może być pożytecz-
ne w relacji wychowawczej, zwłaszcza gdy zdarzają się trudniej-
sze sytuacje, kiedy wychowawca traci cierpliwość. taka postawa 
pomaga szczególnie w sytuacjach, w których pojawiają się silne 
emocje, bo wtedy łatwiej pozostać na poziomie komunikatu i in-
formacji. Reguła porozumienia i dialogu jest również pomocna 
w wytyczaniu granic w procesie wychowania, dając wskazówki 
do tego, jak czynić to z miłością. Wytyczanie granic jako środek 
wychowawczy jest często niezrozumiałe dla młodego człowieka, 

89 Por. e. dybowska, Komunikacja interpersonalna według Ignacego Loyoli, dz. 
cyt., s. 84.

90 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 72.
91 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, Wydawnictwo salwa-

tor, kraków 2008, s. 16-17.
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jednak dokonywane z miłością i zrozumieniem daje nadzieję, że 
wychowanek będzie potrafił wkładać wysiłek w ocalenie samego 
siebie, jak mówi o tym ostatnia cześć praesupponendum 92.

2.3.2. obojętność ignacjańska
 W Ćwiczeniach duchowych ignacego loyoli tuż po zasadzie pra‑
esupponendum pojawia się ich Fundament 93. Podstawowe zasady 
tego fragmentu Ćwiczeń to tantum quantum, obojętność i magis. 
Pierwsze dwie wzajemnie się uzupełniają i ściśle z sobą łączą. 
Zasada tantum quantum (z łaciny – o tyle, o ile) oznacza ukierun-
kowanie całego życia na Boga i jego sprawy, czyli ukierunkowa-
nia całego życia na cel, któremu ignacy loyola podporządkował 
wszystko. Zakłada ona metodyczne wykorzystanie wszystkich 
dostępnych środków, które pomagają osiągnąć cel oraz unikać 
i rezygnować z tego, co w danej chwili przeszkadza, co niszczy 
drogę rozwoju w osiągnięciu tego celu 94.
 Zasada tantum quantum jest wzmocniona przez kolejną 
igna cjańską zasadę obojętności, tak zwanej świętej obojętności. 
oznacza to, że jeżeli człowiek chce właściwie korzystać ze stwo-
rzeń, ze wszystkich stworzonych rzeczy w celu osiągnięcia celu 
ostatecznego, powinien posiadać stan wewnętrznej równowagi 
duchowej. święta obojętność (szp. Indiferente) oznacza bycie 
człowiekiem wolnym od przywiązania do rzeczy i stworzeń.
 Psychologia podpowiada dziś, że uczucia i pragnienia są siłą 
napędową naszego życia. idąc za myślą ignacego, jeżeli pragnie-
nia człowieka „przyklejone” są do rzeczy czy innych stworzeń 95, 
to stają się one celem i człowiek zostaje w nie uwikłany, znajduje 

92 Por. tamże, s. 33-36.
93 treść samego Fundamentu Ćwiczeń duchowych została bliżej przedstawio-

na w rozdziale iii rozprawy.
94 Por. j. kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, Wydawnictwo 

WaM, kraków 2006, s. 275.
95 słowo „stworzenia” w Fundamencie Ćd jest rozumiane bardzo szeroko, 

będą to zarówno osoby czy elementy przyrody, jak i rzeczy materialne oraz 
różnego rodzaju sytuacje życiowe, okoliczności, stany emocjonalne czy uczucia. 
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się w swoistej sytuacji wewnętrznego nieuporządkowania. takie 
nieuporządkowanie powoduje, że człowiek bardziej lub mniej 
świadomie manipuluje Bogiem, czyniąc z niego swojego sługę. 
ignacy w zasadzie obojętności chce uchronić człowieka przed 
złym wykorzystaniem wolności. człowiek jest wolny nie dlate-
go, że może robić, co mu się podoba, ale dlatego, że nie jest skrę-
powany przywiązaniem do własnej woli, do tego, co sprzeciwia 
się jego prawdziwemu dobru i szczęściu. Wolność nie polega na 
tym, że to rzeczy dyktują jednostce, co ma robić, ponieważ to nie 
one, a Bóg jest celem, do którego dąży człowiek 96. 
 W ignacjańskiej obojętności nie jest najważniejsze, aby z cze-
goś rezygnować, ale przede wszystkim, aby przyjąć to, czego 
chce Bóg, co jest powołaniem człowieka, ku czemu ma się pre-
dyspozycje i talenty. jeżeli człowiek pragnie jedynie tego, czego 
chce Bóg, staje się prawdziwie wolnym człowiekiem, staje się 
panem swoich myśli, pragnień, uczuć i zachowań oraz potrafi 
panować nad sobą i nie pozwala nikomu i niczemu wywierać na 
siebie wpływu, w związku z tym jest wewnętrznie uporządko-
wany, ku czemu prowadzą Ćwiczenia duchowe 97. 
 „stawać się ludźmi obojętnymi” 98 oznacza codzienną walkę, 
codzienny wysiłek. często osiąganiu wewnętrznej wolności 
i równowagi towarzyszy wewnętrzne napięcie. Pomocą w tym 
zmaganiu i kształtowaniu samego siebie jest proces wychowania 
ze szczególnym uwzględnieniem roli wychowawcy. ignacego 
nie interesowały abstrakcyjne pojęcia, stąd postawa obojętności 
jest wynikiem realistycznego spojrzenia na człowieka, na świat 
ludzkich pragnień, uczuć, marzeń, potrzeb i skłonności 99. 
 ignacjańska obojętność 

otwiera serce, rozbija twardą skorupę samolubstwa, pogardy, 
lekceważenia innych, w której miłość ciasna trzyma osobę uko-
chaną jak w więzieniu – bez horyzontów wolności 100.

96 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 68-69.
97 Por. W. królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych 

św. Ignacego Loyoli, Wydawnictwo WaM, kraków 2005, s. 25-26.
98 Por. Ćd 23. 
99 B. steczek, Obojętność ignacjańska, „Życie duchowe” 15(2008)55, s. 76-77.
100 i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 377.
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Pamiętanie o tym jest istotne w procesie wychowania, obojęt-
ność zakłada pewien stan równowagi. Wychowanek powinien 
samodzielnie zrozumieć, co jest jego przeznaczeniem. Pod-
stawowa kompetencja, jaką powinien on nabywać w procesie 
wychowania i nauczania, polega właśnie na indyferencji wobec 
własnego poznania i dojrzałym jego zrozumieniu. Zdoła do tego 
dotrzeć tylko taki wychowanek, który jest wyćwiczony w obo-
jętności, a nie tylko podporządkowany swoim humorom czy 
przyzwyczajeniom. Młodzi ludzie postawy obojętności muszą 
się nauczyć, najlepiej od samego wychowawcy czy nauczyciela. 
jeżeli wychowawca sam nie będzie indyferentny, to nie nauczy 
obojętności swoich uczniów. Winien on nieustannie się ćwiczyć 
w obojętności, aby przybliżać innym dojrzałą zdolność do rozu-
mienia i decydowania. Z zewnątrz będzie to wyglądało na swo-
isty dystans wychowawcy wobec wychowanka, który łączony 
jest ze wzmożonym zainteresowaniem wobec tego, co się dzieje 
z młodym człowiekiem, przy zachowaniu właściwej równowagi 
wolności. Wychowawca winien uważać, aby nie naruszyć tej 
równowagi, nawet wtedy, gdy wszystko naokoło i wszystko 
w samym wychowawcy dąży do tego, aby ów dystans zlikwi-
dować i od razu powiedzieć, co jest prawidłowe, co fałszywe, jak 
powinien jakąś rzeczywistość rozumieć, a jak na pewno nie 101.
 ignacjańskiej zasady tantum quantum nie należy błędnie 
rozumieć jako „cel uświęca środki”. kiedy się straci cel, może 
ona być tak rozumiana, ale wtedy nie będzie to już ignacjańska 
zasada. Zasada obojętności nie oznacza, że trzeba być biernym, 
apatycznym, pozbawionym ludzkich uczuć. Potoczne kojarzenie 
obojętności z bierną i chłodną postawą, brakiem zaangażowania 
i entuzjazmu czy z minimalizmem nie będzie ignacjańskim rozu-
mieniem tej zasady. nie można też mylić obojętności z jałowym 
oczekiwaniem, bezczynnością, nieprzejmowaniem inicjatywy 
czy nieszukaniem w sposób aktywny swojego miejsca w świecie. 
takie rozumienie obojętności jest dalekie od jej ignacjańskiego 
znaczenia. 

101 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 14-16.
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 obojętność ignacjańska nie jest zimna, wręcz odwrotnie – jest 
pełna uczucia, gdyż jest owocem wewnętrznego doświadczenia. 
doskonalenie się w ignacjańskiej obojętności jest stałym proce-
sem, który zakłada hojność i dyspozycyjność w duchu ignacjań-
skiego magis, kolejnej zasady ważnej dla pracy ignacjańskiego 
wychowawcy. 

2.3.3. Magis
 Magis jest łacińskim słowem, które oznacza więcej, bardziej, 
lepiej pod względem jakości, a nie ilości. Zachowało się w chary-
zmacie ignacjańskim po łacinie. jest charakterystycznym słowem 
dla duchowości ignacjańskiej i w zasadzie przenika wszystkie 
opisy czy zasady ignacjańskie. Magis jest nazywane zasadą dąże-
nia do doskonałości, zasadą maksymalizmu, ciągłego postępu, 
to ciągłe dążenie do tego, co lepsze, owocniejsze i doskonalsze. 
oznacza 

programowe (z założenia) wychodzenie ponad przeciętność, 
przy czym nie wypływa ono z wygórowanych ambicji, ale ze 
świadomości, iż nie można ograniczać hojności odpowiedzi na 
nieograniczoną miłość Boga 102.

W magis

nie wystarczy przestrzegać tego, co jest zabronione lub naka-
zane, trzeba ponadto unikać wszystkiego, co nie jest zgodne 
z Bożym planem 103.

 ignacy całe życie pragnął wzrastania ponad przeciętność. 
W młodości 

102 d. kowalczyk, Różne oblicza ducha – 15 rozpraw o ważnych sprawach ducho‑
wych, Wydawnictwo Rhetos, Warszawa 2005, s. 34.

103 t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce ignacjań‑
skiej, dz. cyt., s. 155.
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ujawniły się znamienne cechy osobowości ignacego. Był to honor 
i ambicja z pragnieniem więcej, męstwo i wierność, umiejętność 
dobrego przestawania z ludźmi i dar organizacji, czyli roztrop-
ności w postępowaniu, bezinteresowność jako hojność i wolność 
od chciwości na łupy wojenne, wrażliwość na piękno (również 
kobiece) oraz maniery dworskie 104.

osobowość św. ignacego przed nawróceniem, a tym bardziej po 
nawróceniu, jawi się jako osobowość bogata, męska, odważna, 
wierna służbie i zawsze pragnąca więcej czy to w sensie świato-
wej, świeckiej wielkości i sławy, czy to w szukaniu magis już nie 
dla siebie, ale dla większej chwały Boga i dla większego dobra 
wspólnego bliźnich 105.

Zawsze pragnął tego, co więcej, bardziej, szybciej prowadzi 
do Boga. nie zadowalał się bylejakością. jego magis nigdy nie 
mówiło „tyle już wystarczy, nie potrzeba więcej”, „już dosyć 
cię kochałem, teraz jesteśmy kwita, już wystarczy z tym kocha-
niem” – to nie jest mowa miłości 106.
 od czasu Manresy wszystko w życiu ignacego było na więk-
szą chwałę Bożą, stąd Ćwiczenia tchną duchem magis. jeszcze 
w czasie nawrócenia w loyoli św. ignacy pragnął czegoś więcej 
i tak zrodziło się w nim pragnienie włączenia się w posłannic-
two chrystusa, uczynienia ze swego życia daru dla niego i dla 
innych ludzi. od tego czasu życie ignacego było poszukiwaniem 
magis – coraz większej chwały Bożej, pełniejszej służby bliźnie-
mu, powszechniejszego dobra, skuteczniejszych środków apo-
stolskich. Według ignacego 

człowiek zawsze może robić więcej, bardziej być (pełniej być, 
pełniej urzeczywistniać swoje człowieczeństwo). nigdy nie ma 
sytuacji zupełnie zamkniętej. [...] ignacy zakłada pragnienie 
„doskonalenia się” pragnąć dla bliźniego wszelkiej doskonałości 
i większej doskonałości 107.

104 M. Bednarz, Człowiek, któremu wiele zawdzięczamy – św. Ignacy Loyola, „Ho-
ryzonty Wiary” 2(1990)5, s. 5.

105 tenże, Miłość roztropna, Wydawnictwo WaM, kraków 1999, s. 91.
106 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 67.
107 Por. g. Pittau, Rządy duchowe, dz. cyt., s. 15, por. także Ćd 185, 339.
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 U ignacego często będziemy znajdowali stopień wyższy (nie 
najwyższy, który zakładałby pewną skończoność, krańcowość, 
dopełnienie), bo stale można więcej szukać większej chwały Bo-
żej i za każdym razem większego dobra ludzi. 

Większa Boża chwała, większa służba Boskiemu Majestatowi, 
większa pomoc duszom, większe dobro powszechne, bardziej 
kochać, lepiej służyć, więcej poznać – to charakterystyczne za-
wołania ignacego, [w jego Ćd (w oryginale hiszpańskim pojawia 
się słówko más (magis) podobno 72 razy), Konstytucjach (podobno 
ok. 104 razy), Listach], zawsze chodzi o to, by więcej poznać, wię-
cej czynić dla woli Boga 108.

Większa chwała Boża i większa pomoc duszom idą zawsze w pa-
rze u ignacego. to, co uzdolniło go do postawy magis w życiu 
codziennym, to osobiste doświadczenie miłości Boga, codzienna 
refleksja (rachunek sumienia, medytacja, kontemplacja) oraz 
wyciąganie wniosków z osobistych sukcesów i porażek. ignacy 
do końca życia był konsekwentny w swoim magis, nawet na łożu 
śmierci pragnął magis, by chwała Boża była większa. jak podają 
biografowie, ignacy, kiedy umierał, nie chciał zwołać swoich 
współbraci, nie chciał wyznaczyć swojego następcy, nie zostawił 
żadnego końcowego słowa czy ostatniego błogosławieństwa 
tylko dlatego, żeby nic nie przypisywać sobie, a wszystko Bogu, 
którego chwały pragnął przez całe życie. 
 św. ignacy nie tylko wskazał cel – magis, ale spisując Ćwicze‑
nia, „podpowiedział”, co może być pomocne, by odkrywać magis 
w codziennych sprawach, służąc Bogu w drugim człowieku. są 
to sposoby porządkowania życia, takie jak: ignacjański rachunek 
sumienia, medytacja, nieustanne oczyszczanie swojego wnętrza, 
swoich motywacji, szukanie obojętności (wolności). ignacy pod-
powiada, jak rozmawiać z ludźmi zgodnie z zasadą praesuppo‑
nendum, jak podejmować decyzję, jak okazywać wdzięczność 
i szacunek. 
 Magis nie jest także popadaniem w obsesję działania, praco-
waniem coraz więcej i ciężej, wciąż pod presją czasu, trochę tak 

108 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 63.
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jakby się chciało w pojedynkę zbawić świat; zmuszaniem się do 
osiągnięć, dokonań, które przekraczają siły jednostki i często 
stają się powodem choroby; braniem na siebie za dużo zadań 
i obowiązków oraz nieprzeciwdziałaniem temu. nie będzie też 
w duchu ignacjańskiego bardziej robienie zbyt wiele lub robienie 
zbyt mało. Również dość szeroko rozpowszechniona tendencja 
do nadgorliwości w działaniu – to nie jest magis. Pragnienie zro-
bienia wszystkiego samemu, a także niwelowanie wartości do-
bra (opaczne pojmowanie) w imię lepszego (mógłbym to zrobić 
jeszcze lepiej) i ciągłe niezadowolenie z tego, co się robi, niezado-
wolenie z dotychczas osiągniętego stanu nie przybliży do ideału 
magis. nie będzie też magis zastój, zatrzymanie się w rozwoju, 
bunt rozpaczy, nuda, marazm, niezdrowa konkurencja, porów-
nywanie się z innymi. 
 Wszelkie zadania i obowiązki oraz podejmowane prace, 
również te w zakresie wychowania, mogą być pokorne i niepo-
zorne. Mogą też być spektakularne i budzące podziw. Ważne, 
aby nie były podejmowane dla zaspokajania przede wszystkim 
własnych potrzeb lub dla zdobycia chwały, a tym samym po-
padaniem w pychę i upodobanie siebie samego. Wychowawcy 
potrzebna jest trzeźwa ocena swoich możliwości, branie pod 
uwagę swoich talentów i predyspozycji, jakimi dysponuje, tak 
aby zadania, które sobie stawia, były realne, były służbą dla 
innych, powiększaniem dobra, wypełnianiem woli Bożej, czyli 
realizacją magis.

2.3.4. kochać i służyć we wszystkim
 Zwrot „kochać i służyć we wszystkim” pochodzi z Kontem‑
placji dla uzyskania miłości 109, która stanowi zwieńczenie całych 
Ćwiczeń duchowych. jest zatem cechą charakterystyczną osoby, 
która wychowana została w metodologii Ćwiczeń. Miłość dla 
ignacego wyraża się bardziej w uczynkach niż słowach, stąd 

109 treść Kontemplacji dla uzyskania miłości została przedstawiona w rozdziale 
iii rozprawy.
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prawdziwa miłość rodzi pragnienie służby. dla ignacego źród-
łem prawdziwej miłości jest Bóg i to popychało go do szukania 
i znajdowania Boga we wszystkich rzeczach, co przerodziło się 
w służbę. Według myśli ignacego, „kto szuka i znajduje Boga, 
miłuje Boga i służy Mu we wszystkim. taka jest droga pełnienia 
woli Bożej” 110. „kochać i służyć we wszystkim” to miłość i służ-
ba nie tylko na poziomie pragnień, ale i na poziomie decyzji, jako 
pełna hojności odpowiedź na otrzymaną łaskę, na otrzymane 
dary i talenty.
 Praca wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej wpisuje się 
w Boże działanie w świecie, służąc drugiemu człowiekowi 111. 
W związku z tym często charyzmat ignacjański jest nazywany 
mistyką służby, służby mającej na celu dobro drugiego.
 co znaczy dla ignacego kochać? Przede wszystkim oznacza 
to, żeby pozwolić się kochać. W swoich Ćwiczeniach duchowych 
pisze, że 

miłość polega na wzajemnej wymianie dwóch stron, to znaczy, 
że kochający daje i przekazuje umiłowanemu to, co sam posiada, 
albo z tego, co posiada lub co leży w jego możliwości. i wza-
jemnie – kochany kochającemu. inaczej mówiąc, jeżeli jeden ma 
wiedzę, powinien ją przekazywać temu, który jej nie posiada; 
podobnie jeśli ma zaszczyty, bogactwa. i tak jeden przekazuje 
drugiemu 112.

Podkreśla zatem ignacy wzajemność w miłości, dawanie i obda-
rowywanie. owa wzajemność wyraża się w realizacji założenia, że 
miłość bardziej polega na uczynkach niż na słowach. W związku 
z tym miłość potrzebuje „codziennego wysiłku, uwagi, względu, 
cierpliwości, rezygnacji, prawdziwego oswobodzenia” 113.
 tak rozumiana miłość w ignacjańskim charyzmacie nosi na-
zwę caritas discreta, czyli miłość, która potrafi mądrze rozróżniać, 

110 t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce ignacjań‑
skiej, dz. cyt., s. 264.

111 Por. R.a. Mitchell, Five Traits of Jesuit Education, w: A Jesuit Education 
Reader, dz. cyt., s. 111-112.

112 Ćd 231.
113 W. lambert, Słownik duchowości ignacjańskiej, dz. cyt., s. 145.
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co w danej chwili czy sytuacji jest dla konkretnej osoby lepsze, 
stosowniejsze, bardziej pomocne. ta miłość roztropna przejawia 
się u ignacego w szukaniu Boga we wszystkim, bez szukania 
siebie, w zjednoczeniu z Bogiem na modlitwie i w pracy, w kon-
templatywności w samym działaniu. Miłość roztropna ma ścisły 
związek z regułami rozeznawania 114, o czym więcej napiszemy 
w dalszej części. Ćwiczenia duchowe są szkołą miłości roztropnej, 
która z jednej strony pragnie służyć Bogu, ale jednocześnie potrafi 
zamieniać swoje pragnienia w czyny, czyli roztropnie wybierać 
teren pracy, czas, środki i narzędzia. W pracy wychowawczej 
będzie się to przejawiało umiarem, taktem i trafnym wyczuciem 
tego, co jest właściwe w danej porze i w danym miejscu 115. Miłość 
roztropna stanowi swoistą metodę wychowawczą, która zakłada 
mocną więź duchową między wychowawcą a wychowankiem, 
przy jednoczesnym założeniu, że nie wyklucza się racjonalnego 
oglądu spraw przez kochającego, czyli wychowawcę 116.
 Z miłości rozumianej jako wzajemna wymiana rodzi się 
u ignacego służba. dla niego służyć znaczy żyć. od samego 
początku służba określiła jego życie, które oznaczało dla niego 
służbę. W niej właśnie odnalazł pełnię swojego życia. Po jego 
nawróceniu „zmienił się” tylko „król”, któremu służył. Właśnie 
w służbie odnajdywał swoją godność, bo wiedział, jakiemu Panu 
służy – temu, który dał pełny wyraz relacji pan – sługa, jezuso-
wi. W takie ujęcie służby wpisywało się także to, aby pozwolić 
sobie usłużyć. „ignacy, który chciał służyć Bogu i człowieko-
wi, jest przeniknięty tym, że Bóg sam jest Bogiem służącym 
i «pracującym»” 117 na rzecz człowieka.
 to, co ignacy loyola zostawił w swoich pismach, a przede 
wszystkim w swoich Ćwiczeniach duchowych, jest spisaniem jego 
osobistego doświadczenia, aby i innym posłużyło do osiąg-
nięcia celu ostatecznego. Z jego spuścizny można zaczerpnąć 
kilka wskazówek i inspiracji, w jaki sposób kochać i służyć we 

114 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 354-355.
115 Por. tamże, s. 421, 425.
116 Por. j. kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, dz. cyt., s. 170.
117 W. lambert, Słownik duchowości ignacjańskiej, dz. cyt., s. 114.
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wszystkim, w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, w tym powo-
łaniu osobistym czy zawodowym, które każdy odczytał, 

w zatrzymaniu i działaniu, w milczeniu i rozmowie, w modli-
twie i studiach, w samotności i wśród ludzi, w wewnętrznym 
pokoju i zamieszaniu, w powodzeniu i prześladowaniu. każda 
przestrzeń życiowa jest właściwa 118,

aby kochać i służyć we wszystkim. 
 Znajdować wolę Bożą i wypełniać ją stało się istotą miłości 
i służby ignacego loyoli, a do tego potrzebne jest rozeznawanie 
duchowe.

2.3.5. ignacjańskie rozeznawanie
 Rozeznawanie to „proces analizy, przemyślenia, przemodle-
nia konkretnego problemu” 119 czy jakiejś sprawy, jest to sztuka 
„odczytywania, w jakim kierunku prowadzą pragnienia serca”, 
aby nie pozwolić uwieść się przez to, co jest sprzeczne z dobrem 
człowieka 120. Wypełnianie woli Bożej i odnajdywanie Boga we 
wszystkim zawsze domaga się rozpoznania tej woli i wybrania 
tego, co będzie jej realizacją. Rozeznawanie jest zatem sztuką 
szukania, wybierania i praktykowania najlepszego aktu miłości 
Boga wobec innych ludzi, w jednostkowym tu i teraz. Rozezna-
wanie zakłada rozróżnienie, rozdzielenie rzeczy pomieszanych, 
by uniknąć zamętu, błędu czy nietrafnych decyzji 121.
 W literaturze spotyka się dwa pojęcia dotyczące rozezna-
wania: rozeznawanie duchowe i rozeznawanie duchów. Mogą 

118 t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce ignacjań‑
skiej, dz. cyt., s. 263-264.

119 j. kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, dz. cyt., s. 241.
120 Por. s. Fausti, Okazja czy pokusa – sztuka rozeznania i podejmowania decyzji, 

Wydawnictwo oo. Franciszkanów „Bratni Zew”, kraków 2004, s. 23-24.
121 Por. M.R. jurado, Rozeznawanie duchowe, Wydawnictwo WaM, kraków 

2002, s. 21.



180 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

sprawiać wrażenie, że są tym samym, i niektórzy – błędnie – tak 
je traktują.
 Rozeznawanie duchowe będzie dotyczyło poziomu i jakości, 
na jakim się ono dokonuje. człowiek funkcjonuje na kilku płasz-
czyznach: fizyczno-materialnej, witalnej, intelektualnej, ducho-
wej (wiara). Rozeznawanie duchowe dokonuje się na poziomie 
wiary, za pomocą zdolności nadprzyrodzonych, w uległości 
duchowi świętemu, który chce człowieka prowadzić swoimi 
natchnieniami i poruszeniami.
 Rozeznawanie duchów wskazuje na pole lub przedmiot, 
co do którego się je podejmuje. tym przedmiotem są stany 
ducha człowieka, jego poruszenia i pragnienia, w stosunku do 
których podejmuje on rozeznawanie, aby określić pochodzenie 
wewnętrznych poruszeń i przyjąć taki sposób postępowania, 
aby chwała Boża była większa. nie wyznacza się tutaj, na jakim 
poziomie ono się dokonuje (cielesnym czy duchowym).
 Rozeznawanie duchów jest rozeznawaniem duchowym 
dzięki łasce wiary w bezpośredniej relacji z Bogiem i dokonuje 
się na poziomie duchowym 122. Modlitwa jest więc niezbędnym 
elementem procesu rozeznawania ignacjańskiego.
 elementy rozeznawania były obecne w życiu św. ignacego 
od pierwszych dni nawrócenia w rodzinnym zamku w loyoli. 
Zauważył on, że człowiek podlega różnym poruszeniom, we-
zwaniom, wyborom, które często są sprzeczne. jego dużą troską 
było odkrycie, co nim kierowało w każdej takiej poruszającej 
wewnętrznie sytuacji, czyli rozeznawanie, czy prowadzi to ku 
dobremu, czy nie, czy prowadzi do Boga, czy w odwrotnym 
kierunku. dla samego autora Ćwiczeń duchowych 

rozeznawać znaczyło wyjaśnić swe wewnętrzne motywacje i ra-
cje 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 Boga w każdej sytuacji 123. 

122 Por. tamże, s. 22-26. 
123 Pi 47.
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 W rozeznawaniu bierze się pod uwagę efekty postaw i wy-
borów dokonanych w procesie rozeznawania. odkrycie pocho-
dzenia poruszeń i pragnień może być pomocne w zrozumieniu 
ich, jednak ważniejsze jest badanie ich kierunku i skutków, 
zobaczenie tego, dokąd prowadzą. dla ignacego kryterium 
rozpoznawania kierunku poruszeń i natchnień były pocieszenie 
i strapienie. jeżeli coś prowadzi do Boga, to niesie z sobą we-
wnętrzne pocieszenie (pocieszenie duchowe), jeżeli prowadzi 
w kierunku odwrotnym, to stan taki będzie wewnętrznym 
strapieniem (strapieniem duchowym). W Ćwiczeniach ignacy za-
pisał reguły pomocne w rozeznawaniu. są to wskazówki, które 
pozwalają rozpoznać obecność ducha świętego lub jego brak 124. 
Bardziej szczegółowe omówienie tych reguł wykracza poza za-
kres rozprawy. 
 Rozeznawanie to nie tylko teoretyczne refleksje, ale przede 
wszystkim praktyka życia codziennego, również codzienność 
wychowawcy ignacjańskiego. dzięki umiejętności rozeznawa-
nia wychowawca będzie potrafił zatrzymać to, co dobre, i od-
rzucić to, co złe w prowadzeniu wychowanka do prawdy. Ro-
zeznawanie to metoda, którą powinien stosować wychowawca 
w pedagogice ignacjańskiej, a sam, mając ją opanowaną, będzie 
potrafił wdrażać w nią młodych ludzi, aby czynić z nimi wspól-
nie metodę poszukiwania 125. Rozeznawanie to nie tylko wybór 
pomiędzy dobrem i złem, ale przede wszystkim wybór spośród 
wielu dobrych możliwości tej, która jest najlepsza dla danego 
człowieka w konkretnej chwili i określonym miejscu. Pedagogia 
ignacjańska jest pedagogią, która ćwiczy ducha rozeznawania 
i ma na celu dynamikę rozeznawania kształtować w młodych 
ludziach, w wychowankach 126.
 W wychowaniu rozeznawanie zdaje się uwarunkowane 
potrzebą rzetelnej, głębokiej wiedzy na temat sytuacji swoich 

124 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 92-96.
125 Por. s. Fausti, Okazja czy pokusa – sztuka rozeznania i podejmowania decyzji, 

dz. cyt., s. 31.
126 Por. R.t. Rush, The Spirit of Discerment in Jesuti Education, w: Jesuit Educa‑

tion – its source and inspiration: Ignatian spirituality, centrum ignatianum spiri-
tualitatis, Rome 1981, s. 48. 
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wychowanków, ich środowiska życia i dynamiki rozwoju. na-
stępnie ta wiedza staje się pomocna w podjęciu pogłębionej re-
fleksji owocującej właściwym wyborem tego, co podjąć z wycho-
wankiem czy uczniem. W pracy instytucji wychowawczej czy 
szkoły ignacjańskiej proces rozeznawania winien być podejmo-
wany indywidualnie przez każdego wychowawcę oraz, zwłasz-
cza w sprawach istotnych, przez wspólne rozeznawanie osób 
zaangażowanych w proces wychowania w danej placówce 127. 
 Rozeznaniu poddawane winny być tylko te sprawy, co do 
których nie ma jasności, jak postąpić, co wybrać. nie poddaje się 
rozeznawaniu spraw oczywistych czy mających swoje uregulo-
wania w normach społecznych lub przepisach prawnych. 

2.3.6. kontemplatywność w działaniu
 Podkreślaliśmy już, że wychowawca w pedagogice ignacjań-
skiej to człowiek Ćwiczeń duchowych. oznacza to, że codzienną 
jego formą funkcjonowania jest kontemplatywność w działa-
niu. samo pojęcie „kontemplatywność w działaniu” pochodzi 
od Hieronima nadala, jednego z najbliższych współpracowni-
ków św. ignacego loyoli. on to powiedział o założycielu swo-
jego zakonu, że posiadał dar, który udzielał się również innym. 
nadal opisywał obecność Boga w życiu ignacego i jego działanie, 
stwierdzając, że loyola widział tę Bożą obecność i w ten sposób 
był contemplativus in actione 128.
 kontemplatywność w działaniu to cecha, która jednoczy 
potrzebę głębokiej oraz intensywnej relacji z Bogiem i aktyw-
nego działania w codzienności przy jednoczesnym zachowaniu 
równowagi między kontemplacją (modlitwą) a działaniem. 
ta postawa chroni przed nadmiernym aktywizmem. Pozwala 
trwać w nieustannym zjednoczeniu z Bogiem i nie zaniedbywać 
codziennych obowiązków i aktywności oraz być jednocześnie 
aktywnym, zaangażowanym w realizację swojego powołania 

127 Por. tamże, s. 42-44.
128 Por. j. Bolewski, Zająć się ogniem, Wydawnictwo WaM, kraków 2001, s. 168.
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i nie tracić z oczu Boga oraz intymnego (modlitewnego) z nim 
przebywania 129. W ten sposób modlitwa nie staje się obszarem 
wyizolowania od rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, poprzez 
nawiązanie łączności z Bogiem i niepozwalanie na pozostanie 
w biernej kontemplacji aktywizuje poszukiwanie Boga w ota-
czającym świecie. dla ignacego Bóg to stwórca, który raz stwo-
rzył i nieustannie stwarza, czyli można go spotykać wszędzie. 
oznacza to możliwość kontaktu z Bogiem we wszystkim i przez 
wszystko 130. kontemplatywność w działaniu to tajemnica jed-
ności miłości Boga i świata.
 Wychowawca ukształtowany w szkole św. ignacego potrafi 
integrować wszystkie wymiary swojego życia oraz znajdować 
Boga w swoim życiu, zwłaszcza w drugim człowieku – w wycho-
wanku. Proces znajdowania Boga w codzienności życia usposa-
bia człowieka do stawania się kontemplatywnym w działaniu 131.
 osoba kontemplatywna wchodzi w głąb siebie, w swoje wnę-
trze i prowadzi intensywne życie duchowe. 

człowiek jest istotą złożoną, wyposażoną w świadomość ży-
cia na różnych poziomach: na poziomie tego, co spostrzegają 
i komunikują zmysły, na poziomie tego, co przenika i rozumie 
umysł oraz na poziomie, który nie ma granic, ponieważ otwiera 
się na wszechświat odkrywany przez wiarę 132.

te trzy płaszczyzny w świadomości człowieka przenikają się 
i tworzą jedność. Może się zdarzyć, że człowiek zatrzyma się tyl-
ko na poziomie komunikacji przez zmysły, ale człowiek kontem-
platywny to osoba, która nieustannie pragnie wchodzić w głąb 
i pozwala, aby światło wiary przenikało całe życie. Pozwolić, aby 
wiara przenikała życie człowieka, to znaczy postawić w centrum 
Boga, czyli zrealizować cel, o który chodziło św. ignacemu. Bę-
dzie zatem wychowawca ignacjański osobą, która otwiera się 

129 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 412.
130 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 45-46.
131 H. gray, The Experience of Ignatius Loyola: Background to Jesuit Education, 

w: A Jesuit Education Reader, dz. cyt., s. 70.
132 l. orsy, Kontemplatywni w działaniu, Wydawnictwo apostolstwa Modli-

twy, kraków 1992, s. 12.
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na świat transcendencji i dzięki temu potrafi otwierać na niego 
wychowanka 133. 
 Prawdziwe działanie człowieka pochodzi z jego wnętrza, 
z głębi jego jestestwa i nie zawsze musi być widoczne, aby miało 
znaczenie. Wszelka twórcza aktywność, która ubogaca wszech-
świat, będzie podobna do nieustannego działania Boga w świe-
cie. niepodejmowanie działania byłoby swoistym brakiem 
w człowieczeństwie danej osoby. dla chrześcijanina źródłem 
działania, które wypływa z wnętrza człowieka, jest przeżywa-
nie i przebywanie w obecności Boga. jest to źródło nieustannie 
pogłębiane. W ten sposób rodzi się kontemplatywność w działa-
niu. Wychowawca ignacjański to człowiek, który jest wrażliwy 
na to, co się wokół niego dzieje, a przede wszystkim co się dzieje 
w relacji wychowawczej. stara się wszystkie wydarzenia i fak-
ty rozważać rozumowo, a dzięki rozeznawaniu potrafi głębiej 
wchodzić w daną rzeczywistość i zobaczyć nowe możliwości. 
W ten sposób dynamiczny proces rozpoczynający się od kon-
templacji i prowadzący do działania staje się stylem życia 134. 
 kontemplatywność w działaniu w ignacjańskim charyzma-
cie – jako szukanie i znajdowanie Boga – rozciąga się na całe 
życie. Bóg nie jest obecny tylko w czasie modlitwy, ale także we 
wszystkim, co człowiek spotyka i co robi, a co nie jest grzechem. 
specjalny czas poświęcony wyłącznie na modlitwę ma jedno 
niczym niezastępowalne zadanie – ożywiać każdy czyn wiarą, 
czyli świadomością miłości Boga 135. W ten sposób w rzeczy-
wistości wychowawczej przy pełnej przytomności i obecności 
wobec rzeczy ziemskich następuje nieustanne trwanie w świetle 
obecności samego Boga. Zapobiega w ten sposób nadmiernej 
aktywności i nie pozwala na bierność przykrytą płaszczem nie-
ustannego trwania na modlitwie 136. 

133 Por. e. dybowska, Rola wiary w formacji osoby w pedagogice ignacjańskiej, 
w: Edukacyjny potencjał religii, red. j. Bagrowicz, j. Horowski, Wydawnictwo 
naukowe UaM, toruń 2012, s. 384.

134 Por. l. orsy, Kontemplatywni w działaniu, dz. cyt., s. 19-23.
135 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 47.
136 Por. e. dybowska, Rola wiary w formacji osoby w pedagogice ignacjańskiej, 

dz. cyt., s. 385.
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 osoba ignacego loyoli jest bardzo złożona i bogata. Był ry-
cerzem dwóch epok: średniowiecza i renesansu. obie te epoki 
ukształtowały go, co nie pozostało bez wpływu na jego formację, 
proces wychowania i samowychowania. Z jednej strony mie-
szały się w nim ideały rycerskie średniowiecza, z drugiej – był 
jak najbardziej człowiekiem renesansu jako bardzo aktywny 
autor wielu pism, które ukazują jego doświadczenie i niego 
samego. Poznać daje się także ignacy jako człowiek obdarzony 
wielością darów i dużą intuicją. Posiadał zdolność uchwycenia 
znaków czasu swojej epoki, a trzeba pamiętać, że wiek XVi to 
czas wielkich przemian w świecie. Przede wszystkim było to 
przejście od świata średniowiecza do nowoczesnego odrodzenia 
i humanizmu.
 Baskijskie szlachectwo ignacego przez dziesięć lat było prze-
kształcane przez kastylijski dwór, a następnie przez nawarskie 
rycerstwo. jego historia to przejście od wybryków po przywileje 
i przeżycia. i taki ignacy został „osaczony” przez łaskę Bożą 
poprzez doświadczenie mistyczne. W Manresie zanurzył się 
w innym szalonym i promieniującym świecie, z którego wy-
szedł jako szaleniec Boży uwolniony (zniewolony) przez moc 137. 
śledząc proces kształtowania się osobowości ignacego, możemy 
poznać ścieżkę „Bożej pedagogii”. to historia działania Boga 
w duszy człowieka, który bardzo dosłownie realizuje swoje 
powołanie na drodze ku świętości. Życie ignacego to również 
historia współpracy człowieka i wychowawcy poszukującego 
woli Bożej, dobra drugiego człowieka i sposobów doskonalenia 
człowieczeństwa 138.
 ignacy loyola był wychowawcą, który kochał i służył we 
wszystkim. dla niego miłość to wzajemna wymiana, a służyć 
oznaczało po prostu żyć. jego życie było nieustannym pro-
cesem. doświadczył bardzo wyraźnie, i konsekwentnie rea-
lizował w swoim życiu, konieczności powracania do punktu 
wyjścia i zaczynania wszystkiego od nowa, kiedy wielkie plany 

137 Por. j. lacuture, Jezuici, t. 1, Zdobywcy, dz. cyt., s. 25.
138 c.M. Martini, M. costa, F. Brovelli, Przewodnicy na pustyni – Mojżesz, 

Piotr, Ignacy i... my, dz. cyt., s. 104.
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i zamierzenia kończyły się niepowodzeniem 139. cokolwiek się 
wydarzało, zawsze powracał do punktu wyjścia, by od nowa 
zinterpretować wydarzenia i nadać im właściwy kierunek. Pyta-
nie o obecność Boga i jego prowadzenie stało się fundamentem 
całego jego życia i pracy wychowawczej 140.
 Założyciel towarzystwa jezusowego objawił różne aspekty 
bycia wychowawcą. Przede wszystkim przez pierwszy okres 
swojego życia był „wychowawcą”, który potrafił być uczniem, 
potrafił być wychowankiem, najpierw w rodzinnej loyoli, póź-
niej na dworze rycerskim, aby ostatecznie doświadczyć bycia 
wychowywanym przez Boga w Manresie. Widać bardzo wy-
raźnie, że Bóg jest tym, któremu ignacy pozwalał się prowadzić 
po ścieżkach życia i na to prowadzenie hojnie się otwierał. to, 
czego najmocniej doświadczył założyciel towarzystwa jezuso-
wego w Manresie, zwłaszcza nad cardonerem, to odkrycie, że 
aby uczyć poznawać rzeczywistość, poszukiwać prawdy i woli 
Bożej, należy dawać kryteria, a nie prawa, dawać klucz do in-
terpretacji rzeczywistości. owo poddawanie się Bożemu pro-
wadzeniu i poszukiwanie woli Bożej w każdej sytuacji będzie 
pierwszą cechą wypływającą z życiorysu ignacego dla modelu 
wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej.
 Wychowawca ignacjański to taka osoba, która pozwala się 
prowadzić Bogu i nie zapomina, że aby wychowywać, trzeba 
najpierw mieć świadomość, iż samemu się było wychowywa-
nym. W wychowaniu, w nauczaniu nie chodzi o to, aby coraz 
więcej umieć, ale o to, aby poznawanie prawdy, jej smakowanie 
i odkrywanie pozwalało w innym, szerszym świetle dostrzegać 
rzeczywistość oraz pełniej i głębiej odczytywać bogactwo swoje-
go człowieczeństwa.

139 Będzie tu chodziło o takie wydarzenia jak np. wyjazd do jerozolimy 
i chęć pozostania tam dla ewangelizowania niewiernych czy nieustanne 
zmiany uczelni na skutek niezrozumienia ze strony inkwizycji zabraniającej 
mu udzielania ćwiczeń i nauczania prawd wiary przed uzyskaniem święceń 
kapłańskich, czy też kolejne próby zebrania grupy przyjaciół, którzy żyliby 
tym samym ideałem służenia Bogu i ludziom. 

140 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 10.
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 następnie jawi się ignacy jako misjonarz. Być może jest to 
przenośnia, ale misjonarz to człowiek realizujący misję, zadanie, 
które dla niego zostało przeznaczone. święty z loyoli potrafił 
zauważać potrzeby wszystkiego i wszystkich wokół siebie, po-
trzeby całego świata. od pierwszych chwil nawrócenia ignacy 
pragnął oddać się pracy misyjnej w Ziemi świętej, to jego prag-
nienie nie mogło się jednak zrealizować. „jerozolimą”, do której 
został posłany, był Rzym, i tam służył do końca swego życia. 
Pragnął, aby zbawienie, Bóg i jego miłość dotarły do każdego 
zakątka ziemi. sam nie pojechał na misje, ale towarzystwo jezu-
sowe rozprzestrzeniało się w szybkim tempie po całej ziemi.
 jeszcze za życia św. ignacego jezuici dotarli do chin i obu 
ameryk. ignacy widział także potrzebę zaangażowania się 
w wychowanie dzieci i młodzieży, gdyż od ich kształtowania 
i przekazania im prawd wiary zależy całe dobro chrześcijańskie 
i dobro świata. Wychowawca ignacjański to swoisty misjonarz, 
który wychowuje młodych ludzi na liderów pełniących służbę 
na wzór osoby jezusa chrystusa, wychowuje osoby kompe-
tentne, świadome i zaangażowane całym sercem, ludzi dla 
innych. istnieje bezpośrednie nawiązanie na polu edukacji do 
pierwotnego znaczenia idei pomocy duszom, do której powrócił 
Pedro arrupe w latach siedemdziesiątych XX wieku, określając 
cel ignacjańskiej pracy wychowawczo-formacyjnej w pedago-
gice  ignacjańskiej jako kształtowanie ludzi dla innych na wzór 
chrystusa. 
 Mistyka służby u ignacego loyoli ukazuje również jego osobę 
jako ojca. Będzie to „ojciec”, który okazuje miłość i zrozumienie 
drugiemu człowiekowi. swoje zrozumienie i miłość przekazy-
wał przede wszystkim współbraciom. nie traktował wszystkich 
jednakowo, do każdego podchodził indywidualnie i zawsze 
dobierał właściwy sposób kontaktu do konkretnej osoby. Rozu-
mienie roli ojca w kontekście św. ignacego wydaje się dobrze 
charakteryzować tomáš Špidlik, który tak pisał o ojcostwie 
duchowym: 

ojciec zasadniczo odróżnia się od mistrza. Mistrzowie przekazują 
doktrynę, a moraliści nauczają, jak żyć według Bożych wskazań. 



188 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

ojciec przekazuje samo życie. dlatego oczekuje się od niego, aby 
był rzeczywiście duchowy 141.

takie było ojcostwo ignacego. Żył tym, co chciał przekazać swo-
im współbraciom i tym, których spotykał, którym posługiwał. 
i takie cechy są pożądane u dzisiejszego wychowawcy: aby 
był ojcem, ale jednocześnie mistrzem, który obdarza miłością 
i potrafi okazać zrozumienie, empatię i zainteresowanie. tak 
jak to czynił ignacy loyola, troszczył się o swoich współbraci 
i okazywał zainteresowanie tym, co robią i jak żyją. Możemy się 
tego dowiedzieć z diariusza, w którym znajdujemy informacje 
o tym, że ojciec ignacy listy zawierające szczególnie pomyślne 
wiadomości kazał sobie czytać dwa razy 142.
 innym aspektem realizacji mistyki służby św. ignacego była 
postawa przewodnika duchowego. W sytuacji wychowawczej 
wychowawca, który nawiązuje relację ze swoim podopiecznym, 
staje się dla niego swojego rodzaju przewodnikiem duchowym. 
U św. ignacego podstawową cechą w tym zakresie była zdu-
miewająca umiejętność słuchania i prowadzenia rozmów, które, 
jeżeli miał tylko okazję, kierował na sprawy duchowe 143, czyli 
kwestie dla niego najważniejsze. tak prowadził rozmowy, że 
nikogo nie urażał.
 Umiejętność słuchania i dar prowadzenia rozmowy to sprawy, 
których może się współczesny wychowawca uczyć od św. igna-
cego. ignacy 

141 t. Špidlik, Ignacio, Padre espiritual, „Manresa. espiritualidad ignaciana”, 
Madrid 69/1997, s. 20-21. cyt. za: t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym 
miłością – o mistyce ignacjańskiej, dz. cyt., s. 115.

142 Por. l.g. da câmara, Memoriale czyli diariusz o św. Ignacym Loyoli 1555, 
Wydawnictwo WaM, kraków 1995, nr 87.

143 Przykładem może tu być zapis l.g. da câmara: „jest jeszcze jedna rzecz 
bardzo zaskakująca, widzieć, z jaką cierpliwością słucha on rozmów nieuży-
tecznych, które prowadzą ludzie z zewnątrz, a nawet ludzie w domu; ich dłu-
gich gadań, które mogłyby być skrócone, i obserwować jak następnie je kończy. 
i tak widać jasno, że trzymał on swoje myśli jakby na uboczu, naprowadzając 
rozmowę na jakiś przedmiot duchowy, do którego starał się wyraźnie dosto-
sować; na przykład, jeśli ktoś obcy mówi o wojnie, on naprowadzi rozmowę 
na walki duchowe itd.”. l.g. da câmara, Memoriale czyli diariusz o św. Ignacym 
Loyoli 1555, nr 202.
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zawsze był zainteresowany człowiekiem i głęboko pragnął, aby 
każdy poznał wolę Bożą i ją realizował w swoim życiu. Miłość, 
którą doświadczał w spotkaniu z Bogiem, przelewał na człowie-
ka i w miłości go kształtował i rzeźbił 144.

 Wychowawca to osoba, która pomaga młodemu człowiekowi 
odkrywać jego talenty, jego możliwości, aby ten znalazł swoje 
miejsce i swoje powołanie w życiu osobistym i zawodowym. 
kształtowanie charakteru i rzeźbienie duszy to jedno z wielu, 
a może główne zadanie dla wychowawcy, podobnie jak stawanie 
się przewodnikiem, również duchowym, na trudnych drogach 
dorastania i dojrzewania.
 Mistyka służby św. ignacego ukazuje go także jako opiekuna 
ubogich. Motywem jego działania na tym polu była potrzeba 
zaangażowania się na rzecz człowieka i pragnienie niesienia 
miłości, w której sam został zanurzony. Ubóstwo, które otaczał 
swoją opieką, było ubóstwem duchowym, moralnym i mate-
rialnym. i jak wspomnieliśmy, mocno by się angażował nawet 
wtedy, gdyby ze swego ubóstwa miała wyjść tylko jedna osoba. 
Wychowawca nie powinien się zniechęcać, ulegać zniecierpli-
wieniu. otaczać troską należy każdą osobę indywidualnie, co 
w pedagogice ignacjańskiej określane jest jako cura personalis, 
czyli indywidualna troska o każdego człowieka, o każdego ucz-
nia, o każdego wychowanka 145.
 Mistyka ignacego loyoli to przełożenie jego duchowego do-
świadczenia na język praktyczny, charakteryzujący się intensyw-
ną pracą apostolską i misyjną, zwłaszcza w okresie rzymskim 
jego życia, czyli przez ostatnie 19 lat. oznacza to, że w pracę 
z ludźmi zaangażował się najbardziej intensywnie, kiedy był 
już człowiekiem dojrzałym, wprawionym we wrażliwości na 
drugiego człowieka i jego potrzeby. We współczesnej psycholo-
gii to cecha nazywana inteligencją emocjonalną, wyrażająca się 
umiejętnością życia w harmonii z sobą i innymi, budowania do-
brych relacji i tworzenia dobrego klimatu. Można zaryzykować 

144 t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce ignacjań‑
skiej, dz. cyt., s. 114.

145 Por. tamże, s. 111-112.
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stwierdzenie, że ignacy posiadł wysoki stopień tej inteligencji, co 
oznacza jego ludzką dojrzałość 146.
 Wychowawca ignacjański podejmuje starania, aby stawać 
się samemu człowiekiem dojrzałym, z odpowiednim zasobem 
wiedzy o przedmiocie i o człowieku. W pracy wychowawczej 
nie wystarczy tylko dobra intuicja i wrodzone predyspozycje, 
ale również gruntowna wiedza, która pomoże młodych, powie-
rzonych wychowawcy ludzi wdrażać w tajniki życia i pomagać 
im w ich rozwoju.
 Wychowawca – człowiek uformowany i stale się rozwijający, 
a zwłaszcza wychowawca chrześcijański nie jest pozbawiony 
napięć i dylematów związanych z codziennymi wyborami. nie 
były one również obce i samemu ignacemu. Wydawać by się 
mogło, że po podjęciu decyzji o rozpoczęciu studiów w celu 
lepszego pomagania duszom już wszystko będzie jasne. Rela-
cja studia – apostolat kryła w sobie jednak niebezpieczeństwo 
zagrażające spokojowi duszy ignacego, pragnącego przede 
wszystkim pełnić wolę Bożą:

czy ignacy miał najpierw studiować, a w drugiej kolejności poma-
gać duszom, czy też miał teraz podczas studiów urzeczywistniać 
w duchu ubóstwa ideał apostolski, czyli czy miał równocześnie 
studiować i apostołować? Problem komplikował się jeszcze 
przez wprowadzenie trzeciego elementu: intensywnego życia 
duchowego, życia modlitwy, pokuty, ubóstwa, apostolatu (lub 
prościej: życia intelektualnego, duchowego i apostolskiego) 147.

 dojrzała osobowość niejako domaga się integracji wszystkich 
aspektów życia. Pytanie – jak to osiągnąć? U ignacego dojrzewa 
to stopniowo, a stopień integracji wzrasta wraz z uświadamia-
niem sobie, że apostolat, czyli pomaganie ludziom zostało zrozu-
miane jako rzeczywistość wewnętrzna, a nie rodzaj aktywności 
zewnętrznej. ignacy po prostu poprzez i w zaangażowaniu się 
w studia, a nie pomimo studiów, wzrastał jako apostoł i rzeczy-
wiście pomagał duszom. na ile był kontemplacyjny w studiach, 

146 Por. tamże, s. 110.
147 c.M. Martini, M. costa, F. Brovelli, Przewodnicy na pustyni – Mojżesz, 

Piotr, Ignacy i... my, dz. cyt., s. 134.
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na tyle był apostołem w nauce. Przechodząc na płaszczyznę 
życia duchowego, święty przesuwał akcent z res externa (ze-
wnętrzna praktyka modlitwy) na res interna (duch modlitwy jako 
wewnętrzny, kontemplacyjny wymiar całego istnienia, ubóstwo 
wewnętrzne jako styl życia i pokuta jako nieustanne wyrzecze-
nie się własnej woli) 148. 
 na zakończenie trzeba też wspomnieć o założycielu towa-
rzystwa jezusowego jako o wychowawcy pozostawiającym po 
sobie drogowskazy podpowiadające, jak czytać znaki, którymi 
są codzienne spotkania z ludźmi, codzienne doświadczenia. 
są to ignacjańskie słowa klucze, które wskazują, jak budować 
relacje międzyludzkie (praesupponendum), jak odnajdywać praw-
dziwą wolność (obojętność), jak korzystać z rzeczy (magis), aby 
ostatecznie dzięki rozeznawaniu każdego dnia kochać i służyć 
we wszystkim jako osoba kontemplatywna w działaniu.
 Życie św. ignacego loyoli oraz jego doświadczenie było po-
bieraniem nauki w szkole samego Boga. Poznając jego życiorys, 
potwierdza się, że osobiste doświadczenie ignacego jest fun-
damentem pedagogii ignacjańskiej. Poprzez to doświadczenie 
uczył się smakować życia. o to właśnie będzie chodziło w pracy 
wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej. tym, który towarzy-
szy w smakowaniu prawdy i życia, jest wychowawca. Źródłem 
tych smaków jest doświadczenie wychowawcze ignacego loyoli, 
spisane w Ćwiczeniach duchowych, o których christopher Hollis 
napisał, że to 

styl życia i sposób szkolenia, który przetrwał wiele pokoleń i wy-
warł na nie wpływ w różnych częściach świata, który okazał się 
tak skuteczny, i to nie tylko przejściowo lub lokalnie, nie jest być 
może ostatnim słowem mądrości lub prawdy, ale z pewnością 
wykazał swe prawo do tego, by być traktowanym poważnie 149.

i tak się stało, ten styl życia przetrwał próbę czasu również z po-
wodzeniem na polu wychowania jako pedagogika ignacjańska. 

148 tamże, s. 136.
149 ch. Hollis, Historia jezuitów, dz. cyt., s. 15-16.
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 Wychowawca jest narzędziem i pomocnikiem o tyle skutecz-
nym, o ile, tak jak ignacy, potrafi sam rozeznać pełne miłości 
i mądrości działanie Boga 150. a czyż nie o to chodzi w wychowa-
niu, aby być skutecznym pomocnikiem i narzędziem?

150 Por. c.M. Martini, M. costa, F. Brovelli, Przewodnicy na pustyni – Mojżesz, 
Piotr, Ignacy i... my, dz. cyt., s. 125.
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Rozdział 3

ŹR ód Ła  d l a  B a d a ń P e d e U t o l o g i c Z n Y c H 

W  P e d a g o g i c e  i g n a c j a ńs k i e j

 Podejmując refleksję nad materiałami źródłowymi dotyczący-
mi wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej, warto powiedzieć, 
że u początków towarzystwa jezusowego nic nie zapowiadało, 
iż jednym z zaangażowań apostolskich nowego zakonu będzie 
szkolnictwo i wychowanie. W myśl zasady maxime accomodatum 
necessitatibus temporum („najbardziej dostosować się do potrzeb 
czasu”) wobec pojawiającej się potrzeby (w czasach pierwszych 
jezuitów) podjęcia nauczania, wychowania i formacji jezuici 
zaczęli tworzyć najpierw kolegia przy uniwersytetach, potem 
szkoły i uniwersytety. 
 dla św. ignacego celem wszelkiej działalności było prowadze-
nie ludzi do Boga i towarzyszenie im w tej drodze. stąd też zalecał 
ignacy, aby przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w jakąś 
sprawę dobrze rozważyć okoliczności czasu, w którym się żyje, 
miejsca przyszłej pracy oraz poznać ludzi, z którymi przyjdzie 
współpracować, i tych, których trzeba będzie do Boga prowadzić 1.
 W 1560 roku ówczesny sekretarz generała towarzystwa jezu-
sowego ojciec Polanco napisał w imieniu swojego przełożonego 
list, w którym czytamy: 

1 Por. Konstytucje 455.

Wychowawca...13 
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ogólnie mówiąc, są dwa sposoby pomagania bliźnim: pierw-
szy poprzez kolegia, gdzie kształci się młodzież w literaturze, 
nauce i życiu chrześcijańskim oraz drugi przez docieranie do 
wszystkich miejsc i osób, głosząc im kazania, słuchając spowie-
dzi i używając innych środków, stosownie do naszego sposobu 
działania 2.

Z tego listu możemy wnioskować, że działalność wychowawcza 
i edukacyjna jest jednym z pierwszoplanowych zadań zakonu.
 W pierwszej dekadzie swojego istnienia jezuici w zasadzie nie 
prowadzili szkół, w przeciwieństwie do późniejszego okresu – 
od 1551 roku jezuici zaczęli otwierać po kilka szkół rocznie 3.
 ignacy loyola, odpowiadając na usilne prośby rady miejskiej 
w Messynie na sycylii, wysłał sześciu jezuickich studentów 
i czterech profesorów w celu zorganizowania pierwszego kole-
gium dla świeckich studentów w tym mieście. Wiosną 1548 roku 
została zatem otwarta pierwsza jezuicka szkoła dla świeckich 4. 
 Wzorem dla szkół jezuickich od strony organizacyjnej i dy-
daktycznej stało się utworzone w 1551 roku kolegium Rzymskie. 
szkoły jezuickie (prowadzone przez jezuitów) rozprzestrzeniły 
się szybko po całej europie, a potem i świecie. ignacy dawał wie-
le wskazówek, jak postępować w szkole, zalecał także – oprócz 
lekcji – ćwiczenia w formie dysput, powtórek i przemówień.
 Po około czterdziestu latach doświadczeń związanych z reali-
zacją zaleceń odnośnie do prowadzenia szkół skodyfikowano 
jezuicki sposób nauczania w 1599 roku w postaci dokumentu 
Ratio atque institutio Studiorum SJ, czyli ustawa szkolna Towarzy‑
stwa Jezusowego 5, który na długo pozostał jedynym punktem 

2 Monumenta paedagogica Societatis Iesu, ii-iii (1557-1572), edidit ladislaus 
lukacs, Romae 1974, s. 305-306, cyt. za: j. kochanowicz, nauczanie księży jezu‑
itów – współczesne założenia i ich realizacja, w: Przemiany w naukach o wychowa‑
niu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. W. korzeniowska, oficyna 
Wydawnicza impuls, kraków 2002, s. 55.

3 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 303.
4 Por. tamże, s. 309-310.
5 Por. W. Musialik, Założenia i osiągnięcia szkolnictwa księży jezuitów, w: Prze‑

miany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, dz. cyt., 
s. 360.
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odniesienia we wdrażaniu ignacjańskiego charyzmatu w wy-
chowaniu i nauczaniu.
 do czasów kasaty zakonu w 1773 roku jezuici przodowali 
w działalności edukacyjnej. W Polsce dziedzictwo szkół jezuic-
kich w dużej mierze przejęła komisja edukacji narodowej. Po 
przywróceniu zakonu jezuici prowadzili działalność edukacyjną 
już w mniejszym zakresie, w zasadzie ograniczając się do kształ-
cenia elit. XXi kongregacja generalna z 1829 roku postanowiła 
dostosować nauczanie do potrzeb poszczególnych krajów.
 gdziekolwiek jezuici podejmowali działalność edukacyjną 
czy wychowawczą, kierowali się ignacjańskim charyzmatem. 
W tym rozdziale chcemy przedstawić podstawowe dokumenty, 
które przybliżają rozumienie ignacjańskiej tradycji i ignacjań-
skiego sposobu wychowania. Źródła pedagogiki ignacjańskiej 
podzieliliśmy na pisma św. ignacego loyoli, dokumenty tradycji 
jezuickiej oraz dokumenty współczesne.

3.1. Pisma ignacego loyoli
 Podstawowymi źródłami dla pedagogiki ignacjańskiej są 
pisma św. ignacego loyoli. W nich jest zawarte jego osobiste 
doświadczenie i jego patrzenie na otaczający świat, czyli jego ro-
zumienie świata. Przeanalizujemy Ćwiczenia duchowe, w których 
odnajdujemy serce wszystkiego, co możemy nazwać tradycją 
ignacjańską czy ignacjańskim charyzmatem. Powracanie do nich 
jako podstawowego źródła pedagogiki ignacjańskiej wynika 
z oczekiwania, że przyniesie to analogiczne korzyści w pracy wy-
chowawcy, jak w sferze życia duchowego odprawianie Ćwiczeń 6. 
następnie przeanalizujemy wybrane Listy, w których św. ignacy 
wyjaśniał szczegółowe kwestie pogłębiające rozumienie zasad 
ignacjańskich.
 innym materiałem źródłowym, bezpośrednio  związanym 
z oso bą ignacego loyoli, jest Opowieść Pielgrzyma, czyli autobiografia 

6 Por. R.R. newton, Reflection on the Educational Principles of the Spiritual 
Exercises, jesuit secondary education association, Washington d.c., 1977, s. 26.
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św. Ignacego. Poznajemy w niej ignacego w taki sposób, w jaki on 
sam chciał zostać zapamiętany i przekazać to, co uznał za naj-
ważniejsze. trzeba bowiem pamiętać, że ignacy 

w wielu swoich pismach, Autobiografii, dzienniku duchowym, 
Ćwiczeniach duchowych, Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego, 
Listach i Instrukcjach pisał i mówił, przypominał i zachęcał, aby 
pomagać duszom. sam realizował tę dewizę 7.

 schemat, jaki został przyjęty w rozprawie przy analizie źródeł 
refleksji nad wychowawcą w pedagogice ignacjańskiej, jest podob-
ny przy wydobywaniu istotnych dla pracy wychowawcy elemen-
tów w każdym z analizowanych dokumentów. W pierwszej kolej-
ności zostaną przedstawione odpowiedzi na pytania: czym jest 
dany dokument? jak powstał i dlaczego? następnie analizowana 
będzie struktura dokumentu i jego charakterystyczne elementy. 
W dalszej kolejności przybliżona zostanie treść dokumentu i jego 
pedagogiczne aspekty mające znaczenie dla wychowawcy w pe-
dagogice ignacjańskiej. analizę kończy, uwzględniając specyfikę 
konkretnego dokumentu, wyłaniający się z niego obraz wycho-
wawcy (ignacjańskiego).

3.1.1. Ćwiczenia duchowe
 Ćwiczenia duchowe 8 to mała książeczka napisana przez ignace-
go loyolę i wydana po raz pierwszy w 1548 roku 9. chcąc pełniej 
zdefiniować Ćwiczenia duchowe, najlepiej jest posłużyć się definicją 
samego ich twórcy – ignacego. tak definiuje on Ćwiczenia: 

7 t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce ignacjańskiej, 
dz. cyt., s. 56.

8 Hiszp. Ejercicios espirituales, łac. Exercitia spiritualia.
9 Potocznie nazwy Ćwiczenia duchowe używa się też w odniesieniu do re-

kolekcji opartych na metodzie podanej przez ignacego. W naszej rozprawie 
termin ten jest rozumiany raczej w odniesieniu do definicji podanych w tekście 
rozprawy.
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pod tą nazwą Ćwiczenia duchowe rozumiemy każdy rachunek 
sumienia, rozmyślanie, kontemplację, modlitwę ustną i myślną 
oraz wszystkie inne czynności duchowe – stosownie do tego, co 
niżej powiemy. Bo jak przechadzanie się, chodzenie i bieganie – 
to ćwiczenia cielesne, tak ćwiczenia duchowe to przygotowywa-
nie i usposobienie duszy po to, żeby się pozbyć nieuporządko-
wanych przywiązań, a gdy się ich już pozbędziemy, żeby szukać 
woli Bożej i odnajdywać ją w ułożeniu własnego życia tak, by 
zbawić duszę 10. 

 Ćwiczenia duchowe nie są wykładem doktrynalnym, ale mają 
poprzez wytrwałą pracę i ćwiczenia duchowe doprowadzić do 
określonych owoców duchowych. kolejne etapy Ćwiczeń są z sobą 
powiązane poprzez logikę owocowania, a nie uporządkowaną 
systematykę. nadrzędnym celem całych Ćwiczeń jest „odniesienie 
zwycięstwa nad samym sobą i uporządkowanie swego życia” 11. 
Z tego ogólnego i nadrzędnego celu wypływają cele pośrednie, 
bardziej szczegółowe i związane z celami poszczególnych etapów 
(tygodni) Ćwiczeń. cele na poszczególnych etapach mogą być 
porównane z trzema klasycznymi drogami duchowymi: drogą 
oczyszczenia, drogą oświecenia i drogą zjednoczenia 12.
 W Ćwiczeniach drogą oczyszczenia jest tydzień pierwszy, dro-
gą oświecenia tydzień drugi, a drogą zjednoczenia tydzień trzeci 
i czwarty. Patrząc na Ćwiczenia duchowe jako na proces odkrywa-
nia pełni swojego człowieczeństwa, można powiedzieć, że celem 
pierwszego tygodnia Ćwiczeń jest zniekształcone zmienić, celem 
drugiego tygodnia jest zmianę zastosować, celem trzeciego tygo-
dnia jest zastosowanie potwierdzić, a celem czwartego tygodnia 
jest potwierdzone przemienić 13.
 Ćwiczenia duchowe można porównać do procesu wychowania, 
do drogi, która wiedzie przez różne etapy życia (tu w szcze-
gólności życia duchowego). Prowadzą one osobę odprawiającą 

10 Ćd 1.
11 Ćd 21.
12 Por. s. cieślak, Dzieje i znaczenie Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, 

„Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej szkoły Filozoficzno-Pedagogicz-
nej ignatinUM w krakowie”, 2008, s. 47.

13 Por. W. królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych 
św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 35.
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rekolekcje (wychowanka) do głębokiego zjednoczenia z Bogiem, 
jedynym Mistrzem i Panem, największym Wychowawcą. 

św. ignacy chce, aby osoba odprawiająca Ćwiczenia miała swo-
jego kierownika, przewodnika duchowego, który pomoże jej 
lepiej rozeznać Boże działanie i odpowiedzieć na nie wielkodusz‑
nie i z hojnością. dlatego dający Ćwiczenia duchowe, kierownik 
duchowy, powinien dogłębnie znać zarówno treść, metodologię 
i wewnętrzną dynamikę Ćwiczeń, jak i osobę, której towarzyszy, 
aby dostosować treść Ćwiczeń duchowych do potrzeb duchowych 
osoby odprawiającej rekolekcje i zgodnie z tym, jak sam Bóg 
zamierza prowadzić daną osobę 14.

 istotę tej relacji można przedstawić za pomocą następującego 
schematu 15:

schemat: Relacja Bóg – rekolektant – kierownik duchowy w praktyce udziela-
nia Ćwiczeń duchowych

Źródło: opracowanie własne na postawie Pi 27.

 osoba odprawiająca ćwiczenia odkrywa swoją drogę do Boga, 
odkrywa swoje powołanie, swoje miejsce w życiu. kierownik 
duchowy, jako osoba bardziej doświadczona w praktykowaniu 

14 Por. Ćd 15 i W. królikowski, Kierownictwo duchowe w Ćwiczeniach du‑
chowych św. Ignacego Loyoli jako ważny element pedagogii ignacjańskiej, „Rocznik 
Wydziału Pedagogicznego Wyższej szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej igna-
tianUM w krakowie” 2005, s. 64.

15 Por. Pi 27.
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Ćwiczeń duchowych i lepiej znająca drogę Ćwiczeń, towarzyszy 
rekolektantowi w odkrywaniu i poszukiwaniu woli Bożej. 
 Ćwiczenia duchowe są uporządkowanym zestawem ćwiczeń 
modlitewnych, które powstały, kiedy św. ignacy był jeszcze 
świec kim człowiekiem. są zaprojektowane tak, aby człowiek 
poprzez modlitwę mógł w pełni przyglądnąć się swojemu ży-
ciu i swojej relacji z Bogiem. W czasie swojego życia ignacy na 
początku prowadził głównie osoby świeckie, udzielając im Ćwi‑
czeń. celem odprawiania ćwiczeń jest pomóc człowiekowi zo-
rientować się w życiu, aby pełniej kochać i służyć Bogu poprzez 
naśladowanie życia chrystusa, które było bezinteresowną służ-
bą dla innych. to nie jest książka, którą się bierze do ręki, siada 
i po prostu czyta, aby w ten sposób odkryć jej cel. chodzi raczej 
o to, aby poprzez różne ćwiczenia doświadczyć siebie samego, 
swojego człowieczeństwa, używając możliwie wielu zdolności 
umysłu: pamięci, rozumu, wyobraźni i woli. 
 Ćwiczenia duchowe ułożone i spisane przez ignacego nie po-
winny prowadzić tylko do poznania intelektualnego czy poboż-
nych praktyk. angażują ciało, umysł, serce i duszę człowieka, 
aby szukał i znajdował wolę Bożą i jej radykalnie podporząd-
kował własne życie 16. ta mała książeczka nie budzi entuzjazmu 
czytelników i nie jest książką, którą się po prostu czyta „od deski 
do deski”. składa się ona z rozmaitych gatunków literackich: 
dyrektyw, medytacji, modlitw, adnotacji (uwag wstępnych), 
sposobów postępowania, rozsądnych obserwacji i reguł 17. 
 kolebką dzieła Ćwiczenia duchowe jest Manresa – miejscowość, 
w której św. ignacy spędził jedenaście miesięcy, gdzie żył jak 
pielgrzym. Zanim Ćwiczenia zostały napisane, były przeżyte 
i doświadczone. Widać zatem, że u ich początku odnajdujemy 
osobiste doświadczenie ignacego prowadzonego przez Boga. 
książeczka została napisana po to, aby prowadzić innych po dro-
gach Bożych. ignacy podejmował w tym celu wiele prób, a jedną 
z nich było stworzenie grupy, wspólnoty ludzi, którzy tak jak on 
chcieli pomagać duszom. dwie próby się nie powiodły, a przy 

16 Por. Pi 24.
17 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 67.
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trzeciej zrozumiał, że zanim rozpocznie dawanie Ćwiczeń ducho‑
wych, musi dobrze i właściwie przygotować osobę. czas pobytu 
w Paryżu pozwolił ignacemu zrozumieć, że książeczka ćwiczeń 
nie jest jego prywatną własnością, ale dobrem należącym do 
całego kościoła. autor cały czas udoskonalał tekst książeczki 
Ćwiczeń aż do 1548 roku, kiedy to zostały zatwierdzone przez 
papieża Pawła iii.
 Ćwiczenia duchowe 18 rozpoczynają się od Fundamentu przed-
stawionego w 23 numerze Ćwiczeń. Brzmi on: 

człowiek został stworzony, aby Boga, naszego Pana, wielbił, 
okazywał Mu cześć i służył Mu – i dzięki temu zbawił duszę 
swoją. inne rzeczy na powierzchni ziemi stworzone zostały 
dla człowieka i po to, by mu służyć pomocą w zmierzaniu do 
celu, dla którego został stworzony. Wynika z tego, że człowiek 
powinien ich w takim stopniu używać, w jakim go wspomagają 
[w zmierzaniu] do jego celu, a w takim stopniu powinien się 
ich pozbywać, w jakim mu [w dążeniu] do celu przeszkadzają. 
toteż musimy się stawać obojętnymi wobec wszystkich rzeczy 
stworzonych, jeżeli to zostało pozostawione całkowicie swo-
bodnej decyzji naszej wolnej woli, a nie zostało zakazane. tak 
więc chodzi o to, byśmy ze swojej strony nie pragnęli bardziej 
zdrowia niż choroby, bogactwa niż ubóstwa, szacunku niż po-
gardy, życia długiego niż krótkiego; i – co za tym idzie – byśmy 
spośród wszystkich pozostałych rzeczy pragnęli tylko tego i to 
tylko wybierali, co nas bardziej prowadzi do celu, dla którego 
zostaliśmy stworzeni.

 Fundament stanowi odrębną całość i jest teologiczną, etyczną 
i duchową podstawą Ćwiczeń, przenikając je właściwie w cało-
ści. jest jednocześnie bramą, jak i syntezą całych Ćwiczeń. tak jak 
całe Ćwiczenia, Fundament ma swoje początki w wizji św. igna-
cego nad rzeką cardoner oraz doświadczeniach duchowych 
w Man resie. celem Fundamentu jest przygotowanie osoby do do-
brego odprawienia Ćwiczeń duchowych, gdyż koncentruje się na 
potrzebie określonych dyspozycji, które powinno się posiadać 

18 Ćwiczenia duchowe jako dzieło św. ignacego loyoli, jako tytuł i nazwę 
własną należy odróżnić od ćwiczeń duchowych rozumianych jako praktyki 
duchowe, takie jak: rachunek sumienia, medytacja, kontemplacja. Zwykle uży-
wa się nazwy Ćwiczenia, mając na myśli Ćwiczenia duchowe.
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albo przynajmniej ich pragnąć, zanim przejdzie się do kolejnych 
etapów rekolekcji 19.
 W Fundamencie można wyróżnić dwie części. W pierwszej au-
tor koncentruje się na tym, co stanowi ostateczny cel człowieka 
i wszystkich innych stworzeń. cała refleksja w Fundamencie sku-
pia się na człowieku, na tym, skąd pochodzi, jaki jest sens jego 
życia, dla kogo żyje i dokąd zmierza. Wszystko, co jest człowie-
kowi dane, ma mu dopomóc w osiągnięciu celu, dla którego jest 
stworzony. W pierwszej części Fundamentu człowiek przekonuje 
się, że może zaspokoić swoje pragnienia jedynie wtedy, jeżeli 
otworzy się na odwieczną miłość Boga i przyjmie konsekwencje 
tego fundamentalnego odniesienia 20.
 Podstawowe zasady ignacjańskiego charyzmatu pojawiają 
się już w Fundamencie Ćwiczeń duchowych. chodzi mianowicie 
o ignacjańską świętą obojętność, o zasadę tantum quantum (tyle, 
o ile) oraz o ignacjańskie magis, o których pisaliśmy w rozdziale 
drugim.
 celem pierwszego tygodnia jest doświadczenie Boga jako 
ostatecznego sensu ludzkiego życia, zobaczenia Boga w nowym 
świetle, zobaczenie Boga jako Miłości. doświadczenie takiego 
Boga prowadzi przez poznanie autentycznej natury grzechu, 
własnej grzeszności, przeżycia skruchy i nawrócenia aż do 
spotkania z Miłością Miłosierną Boga. Pierwszy tydzień ma 
prowadzić do dojrzałego przeżywania własnej grzeszności, to 
znaczy opartego na miłosiernej, przebaczającej miłości Boga 21. 
Zmienione, nowe reagowanie na grzech po pierwszym tygo-
dniu Ćwiczeń ma prowadzić człowieka do scalenia wszystkich 
wymiarów życia i podporządkowania najwyższym wartościom, 
zarysowanym w Fundamencie. 
 Zgłębiając treść pierwszego tygodnia, osoba odprawiająca 
rekolekcje będzie korzystała z zasadniczych metod modlitwy – 
modlitwy medytacyjnej oraz codziennego rachunku sumienia. 

19 Por. W. królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych 
św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 16.

20 Por. tamże, s. 24.
21 Por. tamże, s. 37.
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św. ignacy poleca taką modlitwę medytacyjną, w której zaanga-
żowane są pamięć, rozum i wola. Podstawę dla modlitwy stano-
wi słowo Boże, żeby prowadzić osobę do osobistego spotkania 
z Bogiem, a nie z jakąś ideą o nim. św. ignacy zaleca medytacje 
powtórkowe, aby bardziej umocnić doświadczenia duchowe 
przeżywane na modlitwie. trzeba jednak pamiętać, iż 

podjęcie przez rekolektanta modlitwy medytacyjnej, w której za-
angażowane są trzy władze duszy – pamięć, rozum i wola – musi 
być jednak rozeznane wraz z kierownikiem duchowym. dający 
bowiem Ćwiczenia nie może wymagać, aby rekolektant koniecz-
nie podporządkował się takiej metodzie, ponieważ nie możemy 
prowadzić wszystkich tą samą drogą, ani też oczekiwać, aby 
wszyscy pokonali ten sam odcinek 22. 

 innym sposobem modlitwy w czasie Ćwiczeń, a wprowadza-
nym na ich samym początku, jest rachunek sumienia szczegóło-
wy i ogólny. dla potrzeb naszej rozprawy skupimy się na tym, 
iż obie formy rachunku sumienia są zachętą do pracy nad sobą 
i podejmowaniem refleksji nad codziennymi poruszeniami, ja-
kie pojawiają się we wnętrzu człowieka. Rachunek sumienia jest 
jednym z etapów drogi oczyszczenia, gdyż ma na celu pełniejsze 
przylgnięcie do Boga i odczytywanie jego woli w życiu konkret-
nej osoby.
 na etapie pierwszego tygodnia jest wiele elementów, które 
stanowią swego rodzaju ziarno, aby pełniejsze owoce wydawać 
w kolejnych etapach Ćwiczeń. celem ukrytym pierwszego ty-
godnia Ćwiczeń jest obudzenie pragnienia dokonania wielkich 
rzeczy dla chrystusa. dokonać się to ma poprzez doświadczenie 
miłosiernej miłości Boga, a więc lepsze poznanie samego siebie, 
własnego nieuporządkowania, zwłaszcza w sferze uczuć, szcze-
re zawstydzenie i zmieszanie z powodu takiego nieporządku, 
odkrywanego w grzechu 23.
 Po doświadczeniu pierwszego tygodnia, mając za sobą zro-
zumienie swojego nieuporządkowania, człowiek chce swoje 
uzdrowione i wdzięczne serce wypełnić obecnością osoby jezusa 

22 tamże, s. 43.
23 Por. tamże, s. 70.
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chrystusa. Z tym rekolektant staje na progu drugiego tygodnia 
Ćwiczeń. Zdaniem św. ignacego tylko jezus potrafi do końca 
uporządkować umysł i serce człowieka 24. Wchodząc w drugi ty-
dzień Ćwiczeń, człowiek pragnie odpowiedzieć na miłość Boga.
 celem drugiego tygodnia jest poznać i pokochać jezusa chry-
stusa i jego naukę oraz naśladować go we wszystkim. stąd ten 
etap Ćwiczeń porównywany jest do drogi oświecenia w życiu du-
chowym. W związku z tym treść drugiego tygodnia koncentruje 
się na osobie jezusa chrystusa, aby człowiek ofiarował się jemu, 
całkowicie wyzwolił z nieuporządkowanych przywiązań, by na 
zakończenie w wolności serca dokonać dobrego wyboru 25.
 Przylgnięcie do jezusa ma się dokonać w drugim tygodniu 
głównie poprzez kontemplację tajemnic jego życia. św. ignacy 
proponuje bowiem odprawiającemu drugi tydzień Ćwiczeń ko-
lejną metodę modlitwy, jaką jest kontemplacja ewangeliczna. ta 
forma modlitwy polega na oglądaniu oczyma wyobraźni scen 
ewangelicznych i uczestniczeniu w nich.
 Rekolektantowi jest także proponowana kontemplacja z za-
stosowaniem zmysłów (wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku). 
kontemplacja to modlitwa serca, wewnętrznego smakowania, 
które napełnia i nasyca duszę 26. ignacy proponuje takie formy 
modlitwy, które coraz bardziej angażują wszystkie władze 
człowieka. jedną z pierwszych propozycji modlitwy w drugim 
tygodniu jest kontemplacja królestwa (bywa też nazywana kon-
templacją o Wezwaniu króla). 
 ignacy proponuje w tej modlitwie coś, co jest niemym wo-
łaniem współczesnego świata, proponuje on odwołanie się do 
potrzeby pewnego wzoru, jak żyć. człowiek potrzebuje przy-
kładu, który mógłby naśladować, potrzebuje przykładu dobrego 
życia 27.

24 Por. tamże, s. 76.
25 Por. tamże, s. 78.
26 Por. tamże, s. 84.
27 Por. tamże, s. 82.
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 W celu usunięcia wszelkich przeszkód i całkowitego uporząd-
kowania życia, aby podjąć dobry i rozsądny wybór, zalecane są 
trzy typowo ignacjańskie rozmyślania. 

Rozmyślanie o dwóch sztandarach ma wykluczyć ewentualne prze-
szkody na płaszczyźnie zrozumienia. Rozmyślanie o trzech parach 
ludzi ma na celu usunąć przeszkody w zakresie woli. natomiast 
nieuporządkowane uczucia, które mogłyby pozostawać jeszcze 
w sercu winny być przemienione w uczucia roztropnej miłości 
w Rozmyślaniu o trzech stopniach pokory 28. 

Wybór dokonany w drugim tygodniu Ćwiczeń jest dokonywany 
po to, aby wierniej naśladować chrystusa, aby przez to jeszcze 
lepiej realizować uporządkowane życie.
 Potwierdzenie i umocnienie wyboru dokonanego w dru-
gim tygodniu Ćwiczeń dokonuje się w kolejnych etapach, czyli 
trzecim i czwartym tygodniu. celem trzeciego tygodnia jest 
potwierdzenie wyboru poprzez współcierpienie i współumiera-
nie z jezusem, czyli towarzyszenie Mu na drodze odkupienia 
człowieka. człowiek niejako zezwala na to, by zostać włączo-
nym w cierpienie chrystusa 29. odprawiający rekolekcje nie 
jest skupiony na sobie, ale na cierpiącym chrystusie, aby razem 
z nim dojść do radości Zmartwychwstania. jest to zaproszenie 
do wyruszenia w trudną drogę z jezusem. 
 Radosną konsekwencją trwania przy cierpiącym chrystusie 
w trzecim tygodniu jest zjednoczenie ze Zmartwychwstałym 
w jego radości i chwale w czwartym tygodniu Ćwiczeń. cel 
czwartego tygodnia daje możliwość pełniejszego wyjścia z sie-
bie i zjednoczenia z chrystusem na drodze przemiany tego 
wszystkiego, co do tej pory nie zostało jeszcze przemienione. na 
początku czwartego tygodnia wielka radość i wesele z wielkiej 
chwały i radości naszego Pana 30 stają się doświadczeniem reko-
lektanta. to właśnie Zmartwychwstały chrystus przynosi nowe, 
przemienione życie, przywraca wiarę i nadzieję swoim uczniom. 

28 tamże, s. 87-88.
29 Por. tamże, s. 126.
30 Por. Ćd 221.
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Program życia, jaki wynika z Ćwiczeń, to życie naznaczone mi-
łością kontemplatywną trójcy świętej i poszukiwaniem więk-
szej chwały Bożej, intymnym zjednoczeniem z chrystusem oraz 
miłością i wiernością kościołowi 31.
 Ukoronowaniem całych Ćwiczeń duchowych jest Kontempla‑
cja dla uzyskania miłości. jest to rodzaj pomostu między czasem 
rekolekcji a życiem codziennym rekolektanta. otwiera przed 
człowiekiem możliwość dalszego rozwoju duchowego, który 
„odtąd będzie polegał na znajdywaniu i doświadczaniu miłości 
Pana Boga we wszystkim i na hojnej we wszystkim odpowie-
dzi na nią” 32. kontemplacja ta opiera się na dialektyce czucia 
się kochanym i kochania. chodzi tutaj o miłość, która zdaniem 
św. ignacego polega bardziej na uczynkach niż na słowach oraz 
na wzajemnej wymianie między kochającym a kochanym 33.
 celem Kontemplacji dla uzyskania miłości jest 

wewnętrzne poznanie tak wielkiego dobra, jakie otrzymałem, 
bym to w całości poznał i mógł kochać i służyć we wszystkim 
jego Boskiemu Majestatowi 34.

osoba, która przeszła całą drogę Ćwiczeń, staje się nowym czło-
wiekiem, zdolnym do nowego przeżywania otaczającego go 
świata, przez co w codziennym życiu stanie się kontemplatywny 
w działaniu. Przeżycie Kontemplacji dla uzyskania miłości jest ukie-
runkowane „bezpośrednio na głębokie, całkowite i definitywne 
uporządkowanie miłości” 35. 
 Widać zatem, że podstawową dynamiką Ćwiczeń jest nie-
ustanne wezwanie do refleksji nad doświadczeniem człowieka, 
aby pełniej odkryć jego znaczenie i podjąć właściwy wybór dzia-
łania, który prowadzi do wzrostu i rozwoju osoby.

31 Por. W. królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych 
św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 149.

32 tamże, s. 153.
33 Por. tamże, s. 157.
34 Ćd 233.
35 tamże, s. 161.
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 nie ulega wątpliwości, że ignacjański wychowawca to czło-
wiek Ćwiczeń duchowych. Zatem, gdyby próbować ująć obraz 
człowieka Ćwiczeń, jest on:

 ‒ świadomy swojej ludzkiej słabości, oczyszczony z nieupo-
rządkowanych przywiązań i mający oręż do codziennego 
stawania się człowiekiem, tj. rachunek sumienia (i tydzień);

 ‒ świadomy najważniejszych wyborów w życiu, czyli 
człowiek z własnym „kręgosłupem” wartości i zasad 
(ii tydzień);

 ‒ otwarty na szukanie woli Bożej, na potrzeby innych i goto-
wy do służenia (iii tydzień);

 ‒ naznaczony kontemplatywnością w działaniu, kiedy to 
czyny przeniknięte są refleksją i refleksja przeplata się 
z czynami (iV tydzień).

 Wychowawca według dynamiki Ćwiczeń przyjmuje rolę to-
warzysza młodego człowieka na jego drodze odkrywania praw-
dy i wolności. Prezentowany wcześniej schemat należy zatem 
dopełnić następująco: 

schemat: Relacja prawda – wychowanek – wychowawca według Ćwiczeń du‑
chowych na bazie relacji rekolektant – kierownik duchowy

Źródło: Pi 27.

 najważniejszą relacją jest relacja wychowanka do prawdy 
i wolności, wychowawca jako człowiek bardziej doświadczony 
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umożliwia zaistnienie tej relacji, wspomaga ją i dyskretnie pro-
ponuje to, co mogłoby uczynić ją czytelniejszą i właściwszą. 
Wychowawca jest niejako na służbie wychowanka, wrażliwy na 
odkrywanie szczególnych darów lub trudności młodego czło-
wieka na drodze rozwoju. stara się być osobiście zaangażowany 
w rozwój wewnętrznych możliwości każdego wychowanka 36.
 obraz wychowawcy z Ćwiczeń to obraz osoby, która zachęca 
swoich podopiecznych do samoaktywności w osobistym stu-
dium, w osobistych poszukiwaniach i trudnościach oraz w od-
krywaniu własnej drogi rozwoju 37.
 Znajomość treści i procesu rozwoju człowieka, jaka wynika 
z Ćwiczeń duchowych, oraz przeprowadzona refleksja nad tym 
procesem prowadziła i prowadzi ignacjańskich wychowawców 
do wyłonienia zasad wychowawczych wypływających z Ćwi‑
czeń, które powinien uwzględniać w swojej pracy ignacjański 
wychowawca:
 1. Pierwszą zasadą jest traktowanie wychowania jako in-
strumentu, narzędzia do osiągnięcia celu, dla którego człowiek 
został stworzony. Wszelkie instytucje wychowawcze, w tym 
szkoły, podobnie jak Ćwiczenia winny prowadzić do celu wyzna-
czonego przez św. ignacego w Fundamencie. cel ten powinien 
determinować granice sukcesów i niepowodzeń w wychowaniu 
w duchu ignacjańskim. Winien pojawiać się w życiu instytucji 
wychowawczej, w konkretach aktywnie wspomagających pro-
gramy wychowania i nauczania 38.
 2. kolejna zasada wychowawcza uznaje rozwijanie samo-
dzielności i odpowiedzialności za cel nauczania i wychowania. 
celem Ćwiczeń, jak i celem wychowania według pedagogiki 
ignacjańskiej, jest ukształtowanie takiej osoby, która potrafi się 
modlić i uczyć wobec pojawiających się każdego dnia nowych 
wyzwań i możliwości dla swojego własnego wzrostu.

36 Por. chcjW 155.
37 Por. chcjW 156.
38 Por. R.R. newton, Reflection on the Educational Principles of the Spiritual 

Exercises, dz. cyt., s. 4-5.
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 3. dalej Ćwiczenia wskazują na systematyczną organizację 
i następujące po sobie cele. Wychowanie i rozwój mają swoje 
etapy, których nie można przeskoczyć czy jakoś ominąć. Wy-
chowawca to osoba, która posiada wizję rozwoju i nie stara się 
go przyspieszać. jednocześnie wie, kiedy dany etap się kończy 
i można przejść do następnego. Wychowawca winien być świa-
domy celów, jakie młody człowiek może osiągnąć na poszczegól-
nych etapach, i z tą świadomością towarzyszyć wychowankowi 
na jego drodze rozwoju.
 4. elastyczność i przystosowanie wewnątrz struktury – każdy 
punkt wszelkiej aktywności i ćwiczeń jest przystosowywany 
do indywidualnej osoby. dla ignacego nie ulegało wątpliwości, 
że to, co jest ważne i istotne dla jednej osoby, może być nie-
użyteczne i zbyteczne dla drugiej 39. Ćwiczenia duchowe ukazują 
istotę elastyczności w wysoko zaplanowanej strukturze. opisują 
szczegółowo, jak odprawiać Ćwiczenia, i jednocześnie dają dużą 
elastyczność w dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb 
i możliwości. a o to właśnie chodzi w wychowaniu – te same 
metody i te same zasady stosowane jednak indywidualnie do 
możliwości konkretnej jednostki. takie zindywidualizowane 
podejście daje gwarancję efektywności w procesie Ćwiczeń.
 5. efektywność Ćwiczeń duchowych upatrywał ignacy w sa-
moaktywności jednostki, ale i w wierności metodzie. Uważał, 
że przyswojenie metody modlitwy pozwala na lepsze wejście 
w głąb siebie i w związku z tym z większą korzyścią dla celu 
Ćwiczeń 40. samoaktywność i samoodkrywanie, które są podkre-
ślane na drodze Ćwiczeń, mają prowadzić do głębszego rozu-
mienia siebie i większej przejrzystości własnego życia. owocem 
tego jest pełniejszy rozwój osoby. dążenie do pełni rozwoju, do 
pełni swojego człowieczeństwa nie jest mierzone ilością zdobytej 
wiedzy czy indywidualnym usatysfakcjonowaniem osoby, ale 
chodzi o bliższe zrozumienie miłości i prawdy. takie same cele 
odnajdujemy w wychowaniu, bo czyż wychowawcy nie zależy 

39 Por tamże, s. 12.
40 Por. tamże, s. 16.



2093. Źródła dla badań pedeutologicznych w pedagogice ignacjańskiej

na tym, aby wychowanek osiągnął pełnię swojego rozwoju i po-
znał prawdę o sobie i świecie?
 6. Wychowawca według Ćwiczeń duchowych jawi się jako 
doświadczony przewodnik. Wyrazem tego jest troska o to, aby 
proces wychowania opierał się na samoaktywności wychowan-
ka oraz umiejętnej obserwacji jego przeżyć i doświadczeń, która 
wskazywałaby dalszy kierunek rozwoju 41.
 7. stosowanie różnorodności metod i technik oddziaływania, 
aby osiągnąć cel, to kolejna cecha wychowawcy wyłaniająca się 
z Ćwiczeń. Podobnie jak ignacy proponuje różne metody modli-
twy w trakcie Ćwiczeń, tak i wychowawca, towarzysząc rozwojo-
wi wychowanka, winien oddziaływać na niego zróżnicowanymi 
metodami, aby osiągnąć cel ostateczny. W pedagogice ignacjań-
skiej wychodzi się z założenia, że uwzględnianie w procesie 
wychowania tylko aspektu poznawczego bez zaangażowania 
emocjonalnego nie jest w stanie zmienić osoby. Wychowawca 
musi mieć świadomość, iż informacje, analizy i refleksja mogą 
rozjaśnić umysł, jednak bez uwzględniania całej osoby w proce-
sie wychowania, jej umysłu, zmysłowości i serca, nie może być 
pełne ludzkie doświadczenie, z którego można wydobyć to, co 
pożyteczne dla indywidualnego rozwoju 42.
 8. Ćwiczenia duchowe, podobnie jak i ignacjańskie wychowanie, 
opiera się na założeniu, że jednostka jest w stanie odkryć prawdę 
i nadać jej osobisty, indywidualny charakter 43. są metodą orga-
nizowania własnej duchowej autoedukacji czy formacji 44. na 
wzór Ćwiczeń wychowawca w procesie wychowania ignacjań-
skiego przygotowuje człowieka, który jest usatysfakcjonowany 
własnym doświadczeniem odkrywania prawdy i przyczynia się 
do pragnienia nieustannego samorozwoju. Zwraca się tu uwagę 
na samodzielność wychowanka, która jest charakterystyczną 
cechą wynikającą z Ćwiczeń, oraz na zaangażowanie całej osoby 
w Ćwiczenia. 

41 Por. tamże, s. 20.
42 Por. tamże, s. 22-25.
43 Por. tamże, s. 28.
44 Por. R. Ulich, History of Educational Thought, american Book company, 

new York 1950, s. 150.
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chodzi o ćwiczenie się jak najbardziej osobiste i jak najpełniejsze, 
wnikliwe, głębokie przeżywanie. samodzielnie przemyślane, 
głęboko przeżyte i przyswojone przez całościowe zaangażowa-
nie wszystkich sił tkwiących w człowieku w odkrywanie i prze-
żywanie prawdy 45.

 książeczka Ćwiczeń duchowych to rodzaj podręcznika dla wy-
chowawcy i nie jest konieczne, aby wychowanek otrzymał ten 
podręcznik do ręki. to sugestie i rady dla osoby prowadzącej 
drugą osobę w jej rozwoju 46. Wychowawca ignacjański, który 
czerpie inspirację do swojej pracy z dynamiki Ćwiczeń uczy się 
od jezusa chrystusa, który w Ćwiczeniach jawi się stale w relacji 
do Boga ojca. Wychowawca zatem to człowiek, którego określa 
relacja z Bogiem i relacja ze swoim wychowankiem. Ćwiczenia 
duchowe nie są sztywnym, zamkniętym schematem, są pełne ot-
wartości i mogą być bez przeszkód stosowane do poszczególnych 
etapów życia duchowego człowieka oraz rozmaitych programów 
życiowych, w tym w sposób szczególny – wychowawczych 47.

3.1.2. Listy ignacego loyoli
 św. ignacy loyola często kontaktował się z ludźmi korespon-
dencyjnie. Pisał bardzo wiele listów do różnych osób, zwłaszcza 
już jako generał. jak podają świadkowie, ignacy poświęcał wiele 
czasu na refleksję nad tym, co napisał, ważył każde słowo, aby 
nikogo nie urazić albo nie poniżyć 48. Podawał też współbraciom 
instrukcje, jak pisać listy:

trzeba więcej myśleć nad tym, co się pisze, niż nad tym, co się 
mówi, ponieważ pismo pozostaje i jest świadkiem na zawsze, 

45 g. seifert-knopik, Ćwiczenia duchowe św. Ignacego Loyoli sposobem 
wychowania chrześcijanina, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej ignatinUM w krakowie”, 2004, s. 272.

46 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 67.
47 Por. H.P. kolvenbach, Do przyjaciół i współpracowników Towarzystwa Jezu‑

sowego, oficyna Przeglądu Powszechnego, Warszawa 1991, s. 11.
48 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 282.
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i o wiele trudniej jest tutaj coś naprawić czy wyjaśnić, niż wtedy, 
gdy się mówi 49.

 Poprzez listy poznajemy lepiej ignacego, inny aspekt jego 
osobowości, bardziej osobisty, a w niektórych sytuacjach i pry-
watny. dla naszej rozprawy istotne będzie odniesienie treści 
listów do rzeczywistości szkolnej i wychowawczej. ignacy chciał 
dzięki nim wiedzieć, co się dzieje wszędzie, gdzie sięgają prace 
towarzystwa i jego współpracowników, aby nieść pomoc tam, 
gdzie pojawiają się trudności.
 W listach ignacy loyola poruszał sprawy kościoła i współ-
czesnego świata, zajmował się też drobnymi sprawami dnia 
powszedniego oraz życia duchowego. szeroka tematyka listów 
świadczy o niezwykłym wyczuleniu na wszelkie sprawy, któ-
rymi żyją ludzie pragnący iść tą samą co on drogą ignacjańską. 
odnajdujemy tutaj także przedłużenie, jedność, ciągłość myśli, 
zasad formułowanych i wyrażanych wcześniej przez ignacego, 
tego samego ducha, co w Ćwiczeniach i Konstytucjach. odnaj-
dujemy tu również gorliwość i zatroskanie o sprawy kościoła, 
roztropność i nieustanną troskę o szukanie woli Bożej 50.
 Można zatem, także na podstawie listów, podjąć refleksję 
nad wizją ignacjańskiego wychowawcy. Będziemy poszukiwać 
w listach ignacego wizji człowieka uformowanego w duchu Ćwi‑
czeń duchowych, która się z nich wyłania. chcemy ukazać, co do 
powiedzenia ignacjańskiemu wychowawcy ma ignacy loyola 
w swoich listach, chcemy wskazać, że duch Ćwiczeń przenika całą 
działalność i życie ich autora. takim winien być wychowawca 
w pedagogice ignacjańskiej – człowiekiem żyjącym Ćwiczeniami 
duchowymi. 
 ignacy nie wszystkie listy redagował osobiście. Bywało, że 
podawał wskazówki, a redagowaniem listu zajmował się jego 
sekretarz, ojciec jan alfons de Polanco 51.
 Po nawróceniu dla ignacego chwała Boża była najważniej-
sza zawsze i wszędzie. Przewija się to w listach do współbraci, 

49 tamże.
50 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. i, dz. cyt., s. 487.
51 Por. tamże.
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przyjaciół i członków rodziny. Wspiera też ignacy dobrym sło-
wem i dzieli się własnym doświadczeniem duchowym. 
 W listach prywatnych i radach widać jego ignacjański chary-
zmat. Zawsze szuka takiej rady i takiego sposobu, aby lepiej słu-
żyć Bogu, nawet jeżeli to jest inne niż to, czego pragnie usłyszeć 
od niego drugi człowiek. 
 W listach ignacy nie zawsze mówił wprost, często posługiwał 
się uniwersalnymi uwagami, zwłaszcza tam, gdzie pojawiały 
się spory czy trudności. odbiorcy listu i tak nie mieli problemu 
z odczytaniem zdania ignacego na temat problemu, z którym się 
zwracali adresaci. tak się ma właśnie sprawa z Listem o doskona‑
łości i gorliwości apostolskiej, który został napisany do wspólnoty 
towarzystwa jezusowego w coimbrze, w prowincji portugal-
skiej 52. W liście tym ignacy podkreśla po raz kolejny, podob-
nie jak to czynił w Ćwiczeniach i Konstytucjach, że wszystko, co 
mamy, pochodzi od Boga i tylko on może kontynuować dzieło. 
tak o tym pisze: 

oby [Bóg] zechciał otwierać Wam z każdym dniem coraz obficiej 
źródło swego miłosierdzia w celu pomnożenia i prowadzenia 
dalej tego, co rozpoczął w Waszych duszach 53.

 to echo z Fundamentu Ćwiczeń – Bóg jest stwórcą i on rozpo-
czyna i daje wzrost. Zachęca tym samym św. ignacy do gorliwo-
ści, pokory i pragnienia przyjmowania jego łaski. odnawiania 
gorliwości w tym, co się robi, nie powinno się nigdy zaprzestać. 
Bez względu zatem na to, czy wychowawca zaczyna swoją pra-
cę, czy już jest w niej bardzo zaawansowany, winien odnawiać 
gorliwość w pracy oraz podtrzymywać zapał do pracy. ignacy 
podkreśla, że gorliwość ta musi być roztropna.
 Będąc oddanym w swojej pracy i zaangażowanym w nią, trze-
ba pamiętać o odpoczynku i rozsądnie dzielić siły na początku 
pracy. Pracę swoją należy wykonywać z rozwagą, a nie z pośpie-
chem, i nie brać na siebie zbyt dużo, bo zbyt duże obciążenie jest 
szkodliwe. należy też żyć w świadomości samego siebie, znać 

52 Por. tamże, s. 490.
53 tamże, s. 492.
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swoje możliwości i ograniczenia, pamiętając o swoich upadkach 
i wzlotach, oraz nie wynosić się nad innych. narzędzia dobie-
rać stosownie do sytuacji i kontekstu. jeżeli ktoś ma obawy co 
do tego, jak zachować roztropny umiar między skrajnościami, 
oziębłością a nieroztropną gorliwością, niech znajdzie kogoś, 
z kim może omówić swoje wątpliwości, czy to przyjaciela, czy 
przełożonego w pracy. trochę szaleństwa jest wskazane, ale 
pamiętać przy tym trzeba o podstawowym prawie: „to jest przy-
kazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali” 54.
 W tym samym liście pisze ignacy, czym się powinna charak-
teryzować służba dla innych, a taką służbą jest właśnie praca 
wychowawcy. Zwraca w związku z tym uwagę na to, że każdy 
wymiar naszego życia winien być taką właśnie służbą. składają 
się na nią między innymi: przygotowanie do pracy, przygoto-
wanie materiałów czy pomocy do prowadzenia zajęć. kolejnym 
czynnikiem wymienianym przez ignacego jest praca nad sobą, 
doskonalenie się, nieustanne podejmowanie własnego rozwoju. 
Rozwijając się bowiem, stajemy się coraz bardziej użytecznym 
narzędziem w pracy wychowawczej.
 Przykład własnego życia jest również jednym z czynników 
budowania innych. Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej to 
przede wszystkim człowiek modlitwy, jeśli jednak nie zawsze 
starcza czasu na modlitwę, to niech praca będzie modlitwą. ni-
gdy jednak ignacy nie pozwolił zwolnić się z rachunku sumie-
nia. ignacy zleca mieć święte (czyste) pragnienia, co prowadzi 
do oczyszczania motywacji. swoje uwagi dotyczące służenia 
innym, jak i cały list, kończy ignacy refleksją, że służyć należy 
we wszystkim. 
 W grupie ludzi, w społeczności czy we wspólnocie potrzeba 
zwykle jakiejś hierarchicznej struktury. sytuacja wychowawcza 
to w pewnej mierze hierarchiczna relacja, w której mamy do 
czynienia z osobą bardziej doświadczoną i mniej doświadczoną. 
W Liście o posłuszeństwie z 1553 roku ignacy wskazuje na koniecz-
ność istnienia przełożonego w każdej społeczności prowadzącej 
życie wspólnotowe. W liście tym wyraźnie nawiązuje do zasady 

54 j 15, 12.



214 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

preasuponendum zawartej w 22 numerze Ćwiczeń duchowych 55. 
należy być zawsze gotowym raczej do szukania argumentów 
dla obrony zdania drugiej osoby niż do jego potępienia czy 
odrzucenia. jednocześnie nie należy się obawiać przedstawia-
nia swojego własnego zdania, mając jednak zawsze na uwadze 
większe dobro niż miłość własną – to praktyczne zastosowanie 
obojętności ignacjańskiej. 
 o tym, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, ignacy wspo-
minał w liście do antoniego araoza. list ten jest znany jako In‑
strukcja o sposobie rozmawiania i załatwiania spraw z przełożonymi. 
tu również przebija zasada ocalenia zdania drugiej osoby. nie 
można jednak obawiać się wypowiadania swojej opinii, jeżeli 
druga osoba nie ma racji. Wiąże się to również z dopuszczeniem 
tego, że druga osoba może mieć inne zdanie. W 1552 roku ignacy 
napisał list Do o. Jakuba Mirona. W liście tym zawarta jest regu-
ła, która mówi, że rola wychowawcy powinna polegać przede 
wszystkim na inspirowaniu i organizowaniu inicjatywy wycho-
wanków. nie można robić wszystkiego za wychowanka oraz nie 
należy zajmować się sprawami w najdrobniejszych szczegółach 
bardziej niż to jest potrzebne. trzeba raczej koncentrować się na 
tym, aby wprawiać w ruch poszczególne pomniejsze motory 56. 
Wprawianie w ruch można w pracy wychowawcy rozumieć jako 
odkrywanie i wydobywanie wszelkich sił i talentów tkwiących 
w wychowanku po to, aby ujawnić je i pomóc wyjść na światło 
dzienne, co bardzo wyraźnie pojawiło się już wtedy, kiedy była 
mowa o Ćwiczeniach duchowych.
 krótkie i jasne zasady postępowania są charakterystyczne 
dla ducha ignacjańskiego i o nich właśnie pisze ignacy loyola 
w liście Do o. urbana Fernandesa. W kolejnych listach odpowiada 
na pytania do niego kierowane, a dotyczące życia codzienne-
go scholastyka i jezuity oraz ich codziennej pracy, codziennej 
realizacji ignacjańskiego charyzmatu. Z odpowiedzi ignacego 
przebija wierność powołaniu ignacjańskiemu, uporządkowanie 
swojego wnętrza w duchu Ćwiczeń Duchowych, wszystko zaś 

55 o zasadzie preasuponendum pisaliśmy w ii rozdziale rozprawy.
56 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. i, dz. cyt., s. 520.
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dostosowane do okoliczności miejsc, osób i czasu. Wskazuje też 
ignacy w listach, że żadna praca nie hańbi i poprzez każdą pracę 
można praktykować miłość, nawet taką, która dotyczy spraw 
przyziemnych, też potrzebnych do codziennego życia.
 Warto zwrócić uwagę na list – Instrukcję ogólną o pracy apo‑
stolskiej. niewątpliwie praca wychowawcy jest pracą apostolską, 
codziennym podejmowaniem misji. W instrukcji tej ignacy 
zaleca patrzeć najpierw na siebie i swoje wnętrze, dbając o jego 
czystość. W związku z tym warto być roztropnym w kontaktach 
z ludźmi i krótko rozmawiać z tymi, którzy mogą wprowadzić 
niepokój do duszy. Pomoc stanowią tu codzienne ćwiczenia 
duchowe. jeżeli chodzi o kontakty z innymi osobami i pracę na 
rzecz innych, ignacy zaleca wybierać przede wszystkim rzeczy 
duchowe, pilniejsze i te o szerszym zasięgu. W pracy z innymi 
trzeba używać takich środków, które są bardziej skuteczne i któ-
rymi wychowawca potrafi się lepiej posługiwać. jeżeli podjęło się 
jakiegoś zadania, należy doprowadzić je do końca. o sprawach 
niejednoznacznych i sprawach sumienia powinno się rozstrzy-
gać po uprzednim przemyśleniu i dokładnym zbadaniu, czyli 
rozeznaniu 57.
 W Instrukcji dla ojców Broëta i Salmerona ignacy pisze o roz-
tropności, jaka winna cechować pracę apostolską. W pracy tej 
należy się stawać wszystkim dla wszystkich, i taka również 
winna być praca wychowawcy. Zwraca również uwagę na po-
ciąganie innych do dobra przez życzliwe i roztropne rozmowy. 
Z listu tego wynika, że wychowawca w czasie spotkań z ludźmi 
winien mówić mało i powoli, słuchać natomiast dużo i chętnie. 
W rozmowie warto zwracać uwagę na temperament rozmówcy 
i do niego się dostosować, bo wtedy może być z tej rozmowy 
większy pożytek. Podejmując się rozmowy czy innego zadania, 
trzeba roztropnie wziąć pod uwagę swoje możliwości czasowe 
i nie dawać nadziei na to, czego spełnić nie będziemy mogli 58. 
 o sposobie prowadzenia rozmów pisze również ignacy do 
współbraci, którzy brali udział w pracach soboru trydenckiego, 

57 Por. tamże, s. 538.
58 Por. tamże, s. 541-542.
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w liście – Instrukcji dla teologów na Sobór Trydencki. dominującą 
cechą w tej instrukcji jest troska o kierowanie się roztropnością 
i zabieganie o większą służbę oraz miłość w prowadzeniu roz-
mów. ignacy zwraca też uwagę na modlitwę w intencji dzieła, 
którego się dana osoba podejmuje. jeżeli chodzi o wychowawcę, 
będzie tu chodziło o modlitwę za wychowanków i za swoją pra-
cę apostolską. ignacy kładzie akcent na słuchanie przed mówie-
niem. W wyrażaniu opinii lub sądów zaleca dogłębne poznanie 
sprawy poprzez rozważenie argumentów za i przeciw. Po raz 
kolejny podkreśla, iż wypowiadając swoje zdanie, które może 
być odmienne od innych, trzeba pamiętać o zasadzie większego 
dobra. W ramach pomagania duszom ignacy zaleca w rozmo-
wach indywidualnych czy publicznych mówić szczerze, aby 
się nie wstydzić tego, co się mówi. czyny winny iść za słowami 
i odwrotnie. jeżeli czas na to pozwala, można oddawać się dłuż-
szym rozmowom, bo dają one większą szansę na wewnętrzne 
poruszenia duszy i osiągnięcie przez kogoś większego pożytku 
duchowego.
 o nauce autentycznej pokory pisze ignacy w liście Do siostry 
Teresy Rejadell. Wyjaśnia w nim reguły rozeznawania duchowe-
go z Ćwiczeń duchowych. Wspomina, że wszelkie zamieszanie 
w duszy człowieka nie pochodzi od Boga, ale ma tylko na celu 
odciągnięcie duszy od Boga, od tego, co jest dla niej dobre, aby 
nie chciała Bogu służyć. jeżeli chodzi o rozeznawanie, łatwiej 
pewne rzeczy odczuć niż napisać. Wynika stąd potrzeba uczenia 
się badania własnego serca, własnych odczuć, tego skąd pocho-
dzą, od jakiego ducha 59.
 Poszukując sylwetki wychowawcy w listach św. ignacego, 
dostrzec można osobę, która jest gorliwa w swojej pracy. gorli-
wość ta jest możliwa dzięki nieustannej pracy nad sobą, dążeniu 
do własnego rozwoju we wszystkich możliwych sferach życia. 
siły do pracy ignacjański wychowawca czerpie z osobistej mod-
litwy i codziennego, ignacjańskiego rachunku sumienia, badając 
własne odczucia oraz to, skąd pochodzą. Wewnętrznie upo-
rządkowany wychowawca czynami potwierdza słowa, a słowa 

59 Por. Do siostry Teresy Rejadell (I), w: i. loyola, Pisma wybrane, t. i, dz. cyt., s. 560.
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przekładają się na czyny. Poprzez aktywności, jakie podejmuje 
w życiu, służy we wszystkim, pragnąc stawać się wszystkim dla 
wszystkich. ignacjański wychowawca to człowiek, który przede 
wszystkim słucha dużo i chętnie. W czasie rozmowy dostosowu-
je się do rozmówcy, pozwalając temu drugiemu omówić rodzące 
się wątpliwości, służąc jednocześnie życiowym doświadczeniem.
 Pozostając wiernym ignacjańskiemu charyzmatowi, ignacy 
loyola stosuje w praktyce zasadę preasuponendum, która sugeruje 
ocalenie wypowiedzi drugiej osoby i przedstawienie z miłością 
własnego zdania. Wychowawca dostosowuje się do okoliczności 
miejsca, osób i czasu z odwagą i wyczuciem, inspirując młodych 
ludzi do działania, wydobywając tkwiący w nich potencjał czło-
wieczeństwa. nie boi się pracy, traktując ją jako swoją misję, jako 
życiowe powołanie. Zawsze jest przygotowany do zadań, które 
ma podjąć. kiedy się coś rozpoczyna, doprowadza to do końca, 
zachowując przy tym roztropność, wybierając jako pierwsze te 
sprawy, które są pilniejsze, oraz zgodnie z zasadą większego 
dobra.

3.1.3. autobiograficzna Opowieść Pielgrzyma
 Opowieść Pielgrzyma jest kolejnym tekstem źródłowym, który 
warto przeanalizować, poszukując źródeł modelu wychowawcy 
ignacjańskiego. jest to autobiografia św. ignacego loyoli, który 
podyktował swoją historię jednemu z towarzyszy, ojcu ludwiko-
wi gonsalvesowi da cámara, trzy lata przed śmiercią. Opowieść 
Pielgrzyma nie jest tytułem oryginalnym. najbardziej pierwotny 
tekst opowieści ignacego posiadał tytuł Acta P. Inatii ut primum 
scipsit P. Ludovicus Gonzales excipiens ex ore ipsius Patris (Dzieje 
Ojca Ignacego spisane po raz pierwszy przez o. Ludwika Gonsalvesa, 
który je słyszał z ust samego Ojca) 60.
 Polscy tłumacze, biorąc pod uwagę rodzaj literacki oraz treść 
dokumentu, nadali temu tekstowi tytuł Opowieść Pielgrzyma. 
Bywa też, że tekst opowiedziany przez ignacego nazywany 

60 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. i, s. 165.
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jest Autobiografią. W zasadzie nie jest to do końca uzasadnione 
określenie, gdyż sam ignacy opowiedział krótko historię 17 lat 
swojego życia od nawrócenia do przybycia do Rzymu, a spisał ją 
ojciec ludwik gonsalves da cámara 61.
 Opowieść Pielgrzyma jest odpowiedzią na pytanie, jakie zadał 
ignacemu jeden z najbliższych współpracowników, ojciec Hie-
ronim nadal, w 1552 roku: „jak Bóg kierował tobą, ojcze, i jak 
pouczał cię od początku twego nawrócenia?”. święty rozpoczął 
swoją opowieść w 1553 roku. opowiedział to wszystko, czego 
nikt inny nie mógł opisać. sam zdecydował zakończyć na roku 
1538, gdyż późniejsza historia była już znana innym 62.
 W tym opowiadaniu ignacy mówił zawsze o sobie w trzeciej 
osobie liczby pojedynczej, nazywając bohatera swojej opowieści 
pielgrzymem. dokonując analizy tekstu Opowieści Pielgrzyma, 
będziemy poszukiwali obrazu wychowawcy przedstawionego 
w tym tekście. jakiego człowieka opisuje św. ignacy loyola, opi-
sując samego siebie, bazując na swoim podstawowym doświad-
czeniu opisanym?
 ignacy w Opowieści Pielgrzyma opisuje człowieka pielgrzyma 
wędrującego przez życie. czy zatem obraz wychowawcy, który 
wyłania się z opowieści ignacego, to obraz wychowawcy piel-
grzyma kroczącego po drogach wychowania? nie ma potrzeby 
streszczać Opowieści Pielgrzyma, gdyż bliżej sylwetkę ignacego 
przedstawiliśmy w rozdziale ii rozprawy. tutaj chcemy się 
skoncentrować na tym, jakie cechy może zaczerpnąć ignacjański 
wychowawca od pielgrzyma i jak powinien stawać się wycho-
wawcą. czego postawa pielgrzyma uczy wychowawcę?
 to, co wyłania się z tekstu Opowieści Pielgrzyma, co powinno 
być początkiem wszelkiej aktywności człowieka, także wycho-
wawcy, to odkrycie w sobie pragnień i podążanie za nimi. to 
one pozwalają na to, aby nie stać w miejscu, pozwalają na po-
dążanie do celu. niewątpliwie wychowawca to człowiek, który 

61 Por. tamże, s. 166.
62 Por. i. loyola, Opowieść Pielgrzyma – autobiografia, Wydawnictwo WaM, 

kraków 2007, s. 9. cytat pochodzi z wprowadzenia, nie ma więc numeru, 
konieczny zatem był wyjątek od przyjętej reguły podawania skrótu tytułu 
i numeru.
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nieustannie podejmuje refleksję nad własnym życiem, jest wraż-
liwy na wewnętrzne poruszenia i znajduje czas w odosobnieniu, 
aby odkryć w tych poruszeniach rzeczy najważniejsze 63, te, ku 
którym prowadzić mają Ćwiczenia duchowe.
 obserwowanie siebie, swoich reakcji to szkoła życia. to 
jest szkoła, z której wychowawca winien czerpać, jak ignacy 
pielgrzym czerpał z Bożej szkoły w Manresie. tak o tym pisze 
pielgrzym: 

w tym czasie Bóg obchodził się z nim podobnie jak nauczyciel 
w szkole z dzieckiem i pouczał go. działo się tak zapewne z powo-
du tego, że umysł jego był jeszcze zbyt prosty i niewyrobiony, albo 
może dlatego, że nie miał nikogo, kto by go pouczył, a może też 
i dlatego, że otrzymał od Boga zdecydowaną wolę służenia Mu: 
w każdym razie było jasne i zawsze tak sądził, że Bóg traktował 
go w ten właśnie sposób. owszem, gdyby o tym wątpił, sądziłby, 
że obraża tym jego Boski Majestat. coś z tego [pouczenia Bożego] 
można poznać w tych pięciu punktach, które następują 64.

dla wychowawcy ignacjańskiego również Bóg powinien być tym 
najważniejszym nauczycielem i mistrzem. to niejako poddawa-
nie się doświadczeniu – pozwolić się doświadczać właśnie tak 
jak ignacy w Manresie, aby potem móc innych powadzić w do-
świadczeniach życia. każdy wychowawca winien mieć „swój 
pierwotny kościół” (su primitiva iglesia) 65, jak ignacy określał po-
byt w Manresie. ów „kościół pierwotny” to rodzaj bazy, bazo-
wego doświadczenia, które później rozwijane i pogłębiane staje 
się punktem odniesienia dla całego „pielgrzymiego” podążania 
w życiu. takie doświadczenie nie pozwala pozostać biernym, 
wręcz popycha do tego, aby się tym doświadczeniem dzielić, co 
pielgrzym w każdej możliwej sytuacji wykorzystywał – pomagał 
duszom, rozmawiał o sprawach duchowych, dawał Ćwiczenia 66. 
 doświadczenia życiowego, które staje się szkołą życia, nabie-
ra się powoli. daje tego przykład pielgrzym, kiedy opisuje, jak 

63 Por. oP 35.
64 tamże 27 b.
65 Por. przypis 77 do oP 35.
66 Por. oP 60.
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Pan Bóg uczył go powoli nowego sposobu patrzenia na życie. 
Bóg dawał ignacemu wielkie pragnienia i jednocześnie uczył go 
poprzez codzienne sytuacje 67, które uwrażliwiają na poruszenia 
wewnętrzne i zachęcają do ich analizy.
 Różnorodność codziennych doświadczeń wyrabia gotowość 
i otwartość na zmiany dla większego dobra, dla wyższego celu. 
nie ma potrzeby bać się wielkich zmian, ale rozważnie się im 
poddawać 68. Wymaga to nieustannej weryfikacji swoich prze-
konań i stałej pracy nad sobą, czego przykład dał pielgrzym przy 
okazji walki ze skrupułami 69. owe wielkie pragnienia były dane 
bohaterowi Opowieści po to, by dokonywać wielkich rzeczy dla 
Boga, z miłości do Boga.
 największe poruszenia wewnętrzne, jak wspomnieliśmy, 
przychodzą w samotności, są jednak ulotne. dlatego pielgrzym 
uczy wychowawcę, aby od czasu do czasu zatrzymać się i zapisać 
ważne oraz pożyteczne kwestie, by móc korzystać z nich w przy-
szłości i dzielić się otrzymanym doświadczeniem z innymi 70. 
Pożytek dla człowieka płynie z jego codziennych doświadczeń 
wtedy, kiedy człowiek poddaje się dobrym natchnieniom, podej-
mując wobec nich rozeznawanie, uzyskując w ten sposób praw-
dziwe światło 71, rozpoznając w tym pocieszenie albo strapienie 
duchowe. idąc za wewnętrznymi poruszeniami, człowiek staje 
się coraz bardziej wolny, nieustannie porządkując swoje życie, 
swoje sprawy, korzystając tylko z tego, co przynosi pożytek 72.
 niewątpliwie ważne jest zwracanie uwagi na to, co dzieje się 
we wnętrzu człowieka. Wiedział pielgrzym, że aby skutecznie 
apostołować, skutecznie pomagać duszom, realizować swoje 
powołanie, potrzeba wiedzy 73. Wiedza może być pomocna 
w pożytecznym postępowaniu z wychowankiem. Posiadając 
rzetelną wiedzę, można obronić swoje przekonania, uczyć się 

67 Por. tamże 14 i 16.
68 Por. tamże 1.
69 Por. tamże 53.
70 Por. tamże 18 i 99.
71 Por. tamże 8.
72 Por. tamże 13.
73 Por. tamże 50.
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 samodyscypliny 74. Ważną cechą, którą podkreśla Opowieść Piel‑
grzyma, jest umiejętność rozumienia przed pouczaniem, umiejęt-
ność większego słuchania niż mówienia. Rozumna wiedza po-
zwala również zauważać swoje błędy i wyciągać z nich wnioski. 
 ignacy loyola wiedział, że aby pomagać innym, trzeba naj-
pierw pokochać swoją misję, swoje powołanie, siebie 75. Wyrazem 
miłości samego siebie jest troska o własne zdrowie 76 i niekiedy 
konieczne jest, aby poświęcić mu trochę czasu, jak to uczynił 
pielgrzym pod koniec studiów w Paryżu. dla podratowania 
zdrowia wrócił w swoje rodzinne strony. 
 Wychowawca potrzebuje wsparcia w swojej pracy i nieustan-
nego umacniania. to, czego uczy ignacy w swojej opowieści 
ignacjańskiego wychowawcę, to czerpanie siły do pracy, do służ-
by drugim z modlitwy 77. Warto też znaleźć kogoś, kto mógłby 
pouczyć, wysłuchać, wskazać kierunek. Może to być kierownik 
duchowy lub przyjaciel 78.
 ignacy uczy w Opowieści Pielgrzyma dziękować za otrzymane 
dary, łaski, talenty 79. Wychowawca, dziękując, uczy się przede 
wszystkim zauważać to, co dobre. inna ważna sprawa, której uczy 
pielgrzym, to stawianie nieustannie pytania: quid agendum? 80 
(„co teraz robić dalej?”). odkąd pielgrzym zrozumiał, że wolą 
Bożą nie było, aby został w jerozolimie, zastanawiał się, co dalej 
robić 81. to pytanie jest ważne, zwłaszcza kiedy nie widać jasno 
drogi przed sobą. osobą, do której ignacy kierował to pytanie, 
był zawsze Bóg. Pytanie quid agendum? zdaje się niezwykle waż-
ne w pełnej chaosu współczesnej rzeczywistości.
 W Opowieści Pielgrzyma widzimy ignacego, którego moc 
łaski Bożej przemieniła w człowieka otwartego na potrzeby 

74 Por. tamże 26.
75 Por. tamże 66.
76 Por. tamże 85.
77 Por. tamże 25-26.
78 Por. tamże 27 b.
79 Por. tamże 31.
80 Quid agendum – to jedno z niewielu słów w tekście hiszpańskim, które 

zostały pozostawione po łacinie. 
81 Por. oP 50.
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innych ludzi. chęć niesienia pomocy innym skłoniła ignacego 
do podjęcia studiów. ignacy pozwolił się tej łasce przemieniać. 
i wychowawca winien pozwolić się przemieniać mocy płynącej 
z zewnątrz, aby nieść pomoc tym, którzy pojawiają się na jego 
drodze, do których jest posłany.
 dla sobie współczesnych pielgrzym często był przewodni-
kiem duchowym. dzisiejsza rzeczywistość wychowawcza nie-
mym głosem prosi o przewodników po bezdrożach życia, więc 
wychowawca winien się takim przewodnikiem stawać. Miał 
bohater Opowieści dar przyciągania ludzi do siebie, ludzie się 
do niego garnęli 82. takiego daru potrzeba współcześnie wycho-
wawcom, potrzeba, aby młodzi ludzie garnęli się do osób, które 
pokażą im właściwy kierunek w życiu.

3.2. Pisma tradycji jezuickiej
 na początku swej działalności jezuici nie planowali zakłada-
nia i prowadzenia szkół. Zaangażowanie na polu wychowania 
stało się jednak konieczne dla realizacji celu, jaki wyznaczył za-
konowi założyciel 83, by służyć kościołowi i wspomagać bliźnich 
przy użyciu najlepszych środków.
 Pierwszym laboratorium założeń pedagogiki ignacjańskiej 
można nazwać najwcześniej założoną przez jezuitów szkołę 
w Mesynie w 1548 roku. do tego zadania wybrał ignacy sta-
rannie dziewięciu swoich towarzyszy. od samego początku 
szkoła ta opierała się na założeniach organizacyjnych modelu 
paryskiego (modus parisiensis), którego pierwsi jezuici (razem 
z ignacym) doświadczyli w czasie studiów w Paryżu 84. nie był 
to jedyny uniwersytet, na którym studiował ignacy, więc wybór 

82 Por. tamże 50.
83 Por. s. Bednarski, Podstawowe zasady szkolnictwa jezuickiego, w: Z dziejów 

szkolnictwa jezuickiego w Polsce, Wydawnictwo WaM – księża jezuici, kraków 
1994, s. 24.

84 Por. g. codina, The Modus Parisiensis, w: The Jesuit Ratio Studiorum – 400th 
Anniversary perspectives, edited by V.j. duminuco, Fordham University Press, 
new York 2000, s. 29. 
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sposobu studiowania wydaje się nie przypadkowy, ale świado-
mie przejęty jako ten, który lepiej posłuży celowi szkół i zakonu. 
Wcześniej jezuici zakładali kolegia, ale tylko dla swoich klery-
ków, którzy studiowali w znanych w tamtych czasach ośrodkach 
uniwersyteckich. 
 kolejne dokumenty tradycji jezuickiej ukazują, że jezuici po-
zostali wierni paryskiej inspiracji w wychowaniu i nauczaniu. 
efektem tego jest Ratio Studiorum, Ustawa szkolna towarzy-
stwa jezusowego, która nie jest rozwinięciem modus parisiensis, 
ale nadaniem przez jezuitów nowej formy założeniom modelu 
paryskiego w duchu Ćwiczeń duchowych 85. Modus parisiensis sta-
nowił punkt wyjścia dla jezuitów w ich zaangażowaniu na polu 
wychowawczym i apostolskim.

3.2.1. Modus parisiensis
 Modus parisiensis był modelem zorganizowania nauczania, 
z którym ignacy i pierwsi towarzysze zetknęli się w czasie stu-
diów w Paryżu. Mimo przymiotnika „paryski” zasady i zało-
żenia modelu zostały rozwinięte przez Braci Wspólnego Życia 
w niderlandach, skąd przenieśli je do Francji, do niektórych ko-
legiów paryskiego uniwersytetu, między innymi do kolegium 
Montaigu, gdzie studiował ignacy. Bracia Wspólnego Życia to 
zgromadzenie religijne księży i świeckich bez ślubów zakonnych. 
Podjęli oni odważnie idee humanizmu i rozpowszechniali je 
w niderlandach. odegrali dużą rolę w zakładaniu szkół elemen-
tarnych w niderlandach, gdzie nauczano w języku ojczystym. 

największą zasługą Braci Życia Wspólnego było wprowadzenie 
nowej organizacji nauczania. jako pierwsi wprowadzili w jednej 
z prowadzonych przez siebie szkół podział uczniów łaciny na 
klasy 86.

85 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 344.
86 s. litak, Historia wychowania, t. 1, do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, dz. cyt., 

s. 90.
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sprzeciwiając się rozpowszechnionemu żebractwu wśród ża-
ków, wprowadzili dla biedniejszych studentów konwikty za-
pewniające minimum warunków do nauki. 
 Modus parisiensis charakteryzował się uporządkowanym na-
uczaniem, zorganizowanym w sposób systematyczny i progre-
sywny. opierał się nie tylko na wymagającym programie wykła-
dów łączącym sztuki wyzwolone, założenia humanizmu i ideały 
renesansu z inspiracją chrześcijańską, ale był uzupełniany całym 
szeregiem ćwiczeń, powtórek, prelekcji i dysput, w których 
uczniowie mieli możliwość demonstrowania opanowanej przez 
siebie wiedzy. Zakładał stopniowanie przebiegu studiów i re-
gulował czas trwania poszczególnych etapów nauczania oraz 
ustalał zakończenie każdego z nich egzaminem dyplomowym. 
Ustanawiał podział uczniów na klasy ze względu na wiedzę, 
a nie wiek, co postulował już kwintylian 87.
 nauczanie i wychowanie odbywało się poprzez aktywność 
wychowanka i interaktywny kontakt z nauczycielem czy wycho-
wawcą. W ośrodkach edukacyjnych panowała ściśle określona 
i surowa dyscyplina życia. kładziono nacisk na łączenie moral-
ności i prawa, cnoty i litery 88. W innych sposobach uczenia czy 
prowadzenia szkół było zbyt mało ćwiczeń praktycznych i ak-
tywności ucznia czy studenta w jego studiach. a już z Ćwiczeń 
duchowych wynika, że samoaktwność jednostki jest dla ignacego 
istotna. Model paryski proponował większą interakcję między 
studentami a wykładowcami.

87 Por. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1: Od wychowania 
pierwotnego do końca XVIII stulecia, dz. cyt., s. 114. W literaturze przedmiotu 
można spotkać częste powiązania początków szkolnictwa jezuickiego z poglą-
dami kwintyliana na nauczanie i wychowanie, por. R.R. Rusk, The Doctrines 
of the Great Educators, dz. cyt., s. 66.

88 Por. g. codina, Our Way of Proceedining in Education: The Ratio Studiorum, 
„educatio s.j.” – Bulletin of the secretariat for education of the society of jesus, 
1999, nr 1. Por także, j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 328-329; g. codi-
na, The Modus Parisiensis, dz. cyt., s. 36-38; j.W. o’Malley, How the First Jesuits 
Became Involved in Education, w: A Jesuit Education Reader, dz. cyt., s. 50-51.
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 jezuici wzbogacili system paryski, wprowadzając jako istotny 
element troskę o życie duchowe, o odpowiednie warunki życia, 
pracy i odpoczynku 89.
 takie były początki ignacjańskiego myślenia o zaangażowa-
niu się w dziedzinie wychowania i nauczania. szkoły rozwijały 
się i cieszyły dużą popularnością 90. Możemy wymienić kilka 
elementów, które sprawiły, że opierając się na modus parisiensis 
ubogaconym doświadczeniem Ćwiczeń duchowych i ignacjańską 
wizją świata, szkoły zakładane przez pierwszych jezuitów od-
niosły sukces i wniosły wkład w nowy (jak na ówczesne czasy) 
styl wychowawczy. szkoły prowadzone przez jezuitów nie 
pobierały żadnych opłat. Z założenia przyjmowały uczniów ze 
wszystkich warstw społecznych. Mówi się, że w tym podejściu 
jezuici nawiązali do kwintyliana, który również opowiadał się 
za szkołami dla wszystkich, szkołami publicznymi 91.
 oprócz wykształcenia humanistycznego zwracano w nich 
uwagę na kształtowanie charakteru. W przyjętym programie na-
uczania postulowano zgodność pomiędzy nauczaniem „przed-
miotów humanistycznych” z jednej strony a arystotelesowskiej 
filozofii nauki i tomistycznej teologii z drugiej, zgodność niewy-
raźnie zarysowaną w Regułach o trzymaniu z Kościołem w Ćwicze‑
niach Duchowych. 
 jak już wspomnieliśmy wcześniej, do sukcesu szkół jezuickich 
przyczynił się zaczerpnięty z modus parisiensis podział na klasy, 
w którym każda klasa miała swojego nauczyciela. nacisk był kła-
dziony na aktywne przyswajanie zarówno idei, jak i umiejętno-
ści poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia. jezuici proponowali 
w swoich szkołach przejrzysty, spójny i prosty program religijny, 
dostosowany do różnorodnego pochodzenia uczniów, który 
miał wdrażać uczniów do wewnętrznego przyswajania wartości 
etycznych i religijnych, a nie tylko do pobożnych praktyk.

89 Por. modus parisiensis hasło w słowniku tematycznym „Horyzonty Wy-
chowania” 1(2002)1, s. 284-285.

90 W ciągu 8 lat od śmierci ignacego (1548-1556) jezuici założyli ponad 35 
szkół. Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 313.

91 Por. R.R. Rusk, The Doctrines of the Great Educators, dz. cyt., s. 66. 
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 sodalicje Mariańskie (zaadaptowana przez jezuitów ówczesna 
forma bractwa) dawały możliwość jeszcze głębszego formowania 
charakteru i formacji religijnej. W XVi wieku poprzez sieć swoich 
szkół jezuici zmierzali do stworzenia pod jedną egidą najbardziej 
rozległej międzynarodowej sieci szkół, jaka kiedykolwiek istniała, 
w której wiadomości o tym, co funkcjonuje, a co nie – rozchodziły-
by się skutecznie. Była to potrzeba stworzenia jednolitego stylu we 
wszystkich szkołach na świecie, nie zapominając o ignacjańskiej 
zasadzie dostosowywania się do czasów, miejsc i okoliczności. 
Wychowawcy próbowali wywierać wpływ na swoich uczniów 
bardziej własnym przykładem niż upominającym słowem 92. 
 to, co przyświecało ignacemu i pierwszym jezuitom przy zakła-
daniu szkół, znalazło swoje odniesienie w kolejnych dokumentach 
tradycji jezuickiej, w których możemy znaleźć inspiracje i wska-
zówki do pracy wychowawcy zgodnie z pedagogiką ignacjańską, 
a są nimi Konstytucje Towarzystwa Jezusowego 93 i Ratio Studiorum.

3.2.2. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego
 Prowadzenie szkół i działalności wychowawczej stało się 
w krótkim czasie jedną z głównych dziedzin zaangażowania 
apostolskiego towarzystwa jezusowego. echo tej aktywności 

92 Por. j.W. o’Malley sj, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 342-344.
93 św. ignacy loyola sporządził pierwszą redakcję konstytucji zakonu w la-

tach 1547-1551. autograf w języku hiszpańskim zawiera wiele korekt wprowa-
dzanych przez św. ignacego do chwili śmierci w 1556 roku. i kongregacja ge-
neralna w 1558 roku orzekła ich przyjęcie. Wersja łacińska sporządzona przez 
Polanco została wydana drukiem w Rzymie w latach 1558-1559. Wznawiano 
je w latach 1570, 1577 i 1583 z drobnymi korektami tekstu jako Constitutiones 
Societatis Iesu cum earum Declarationibus. W 1606 roku wznowiono tekst łaciński 
wraz z wersją hiszpańską. na Konstytucje składają się: 1. Examen (egzamin), 
2. Constitutiones (konstytucje). kongregacja generalna XXXiV, dokonując rewi-
zji prawodawstwa towarzystwa, opatrzyła tekst Konstytucji przypisami i dołą-
czyła do nich normy uzupełniające. W 1995 roku zostały wydane Constitutiones 
Societatis Iesu a Congregatione Generali XXXIV annotatae et normae complemen‑
tariae ab eadem Congregatione approbatae. Por. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na 
ziemiach Polski i Litwy 1564‑1995, oprac. l. grzebień, Wydział Filozoficzny tj, 
Wydawnictwo WaM, kraków 1996, s. 301.
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znalazło więc swoje miejsce w tworzonych w tym samym czasie 
co pierwsze szkoły Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego, w czę-
ści iV.
 Konstytucje Towarzystwa Jezusowego to zbiór przepisów okre-
ślających charakter i zasady funkcjonowania zakonu. tekst 
stanowi fundament prawa towarzystwa jezusowego. autorem 
pierwszej wersji Konstytucji był sam ignacy loyola. W 136 punk-
cie konstytucji czytamy, że celem dokumentu jest wspomaganie 
całego organizmu towarzystwa i poszczególnych jego członków 
w podejmowanych przez nich dziełach i zadaniach. stąd podjęta 
analiza tego dokumentu również pod kątem pracy wychowaw-
cy, posiada bowiem tego samego ignacjańskiego ducha co inne 
dokumenty ignacjańskie.
 Konstytucje są ujęciem w ramy organizacyjne zakonu ducha 
wyniesionego z Ćwiczeń duchowych. cel, jaki ukazał ignacy 
w tych zasadach swoim duchowym spadkobiercom, to większa 
chwała Boża, dobro powszechne i pożytek dusz 94. 
 U podstaw Konstytucji leżą cztery idee przewodnie wyłonione 
z Ćwiczeń. są nimi: cześć, chwała i służba Bogu (jako ostateczny 
cel człowieka), większa chwała Boża, naśladowanie jezusa chry-
stusa w ubóstwie i poniżeniu (jezus wzór służby Bogu), miłość 
Boga i płynąca z niej miłość dusz ludzkich. te cechy gwarantują 
wierność tradycji i zrozumienie oraz elastyczność adaptacji do 
wymogów owocnego (skutecznego) apostolstwa 95.
 Konstytucje jako całość wyrosły z doświadczenia. W dużej 
mierze są odpowiedziami na pytania, które stawiało życie, na 
przykład o założenie domu, założenie szkoły, misję zakonu 96. 
Zasadnicze elementy dla powstawania Konstytucji są typowo 
ignacjańskie: doświadczenie, refleksja (indywidualna i wspól-
notowa), modlitwa (po to, by poznać Boży plan). sposób po-
stępowania, jaki ignacy zastosował w pracy przy redagowaniu 
Konstytucji, jest owocem jego głębokiego doświadczenia Boga.

94 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 422.
95 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. i, dz. cyt., s. 437-438.
96 Por. a. Ravier, Ignacy Loyola zakłada Towarzystwo Jezusowe, dz. cyt., s. 255.
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 oryginalność Konstytucji jest widoczna w ich „ewolucyjnej” 
strukturze. Ukazują życie jezuity od wstąpienia do zakonu do 
posłania go do spełniania posług. Konstytucje zakładają psycho-
logiczny i duchowy rozwój jednostki i mają ją w tym rozwoju 
wspierać 97. ostateczna redakcja Konstytucji zabrała ignacemu 
trzy lata pracy (1547-1551). Poprosił o rewidowanie i praktyczne 
ich sprawdzenie w różnych krajach. chciał w ten sposób uniknąć 
wszelkiego autokratyzmu i dyktatury. Przenika je duch większej 
chwały Bożej, większej służby Bożej.
 Podstawą Konstytucji są Ćwiczenia duchowe, których celem 
jest kształtowanie siebie według wzoru ukazanego przez jezusa 
chrystusa 98. jako charakterystyczne cechy Konstytucji podawa-
ne są: „umiar” i „roztropność”. Umiar jest rozumiany jako za-
chowanie równowagi między nadmiernym rygorem prawnym 
a przesadnym rozluźnieniem. trzeba tu mieć na uwadze funda-
mentalną regułę wyrażoną we wstępie do Konstytucji uznającą 
zasadę wewnętrznego prawa miłości, które duch święty pisze 
i wyciska w sercu człowieka 99. Za tym idzie miłość roztropna 
wyniesiona z Ćwiczeń, która nakazuje postępować zawsze 
pod wpływem miłości, ale oświeconej regułami rozeznawania 
duchowego.
 charakterystyczne rysy Konstytucji można ukazać, uwypu-
klając specyficzne dla ignacjańskiego rozumienia rzeczywistości 
elementy. Pierwszym jest prymat miłości nad innymi motywami 
działania. Miłość ta sprawia, że pragnie się i wybiera jedynie 
to, co lepiej pomaga w dojściu do celu. dalej prymat tego, co 
wewnętrzne nad tym, co zewnętrzne, wewnętrzne uporządko-
wanie i zażyłość z Bogiem mają prowadzić do autentycznego 
zaangażowania i podejmowania działań w otaczającej jednostkę 
rzeczywistości. kolejnym elementem ignacjańskiego rozumie-
nia rzeczywistości jest prymat jakości nad ilością, który polega 
na wybieraniu tylko tego, co lepsze i skuteczniejsze. W końcu 
w Konstytucjach kładziony jest nacisk na ustawiczną ascezę, 

97 Por. j.W. o’Malley, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 507.
98 Por. c. de dalmases, Człowiek, który widział wszystko, dz. cyt., s. 248.
99 Por. Konstytucje 134.
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czyli to, co po ignacjańsku rozumiemy pod pojęciem obojęt-
ności i posłuszeństwa. Wszelką pomocą w realizacji ideałów 
zawartych w regułach zakonu jest duch Ćwiczeń, czyli przede 
wszystkim rachunek sumienia i stosowanie reguł rozeznawania 
oraz wyboru 100.
 czwarta część Konstytucji poświęcona jest szkolnictwu. Znaj-
dujemy tam zasady i normy dla szkół i uniwersytetów prowa-
dzonych przez jezuitów. dziesięć rozdziałów dotyczy kolegiów, 
a siedem kolejnych – uniwersytetów. We wstępie do tego roz-
działu św. ignacy pisze na podstawie własnego doświadczenia, 
że dla osiągnięcia ostatecznego celu oprócz przykładu życia 
potrzebna jest też wiedza, nauka i sposób jej przekazywania 101.
 Podobną refleksję zapisze około dwieście lat później grze-
gorz Piramowicz w Powinnościach nauczyciela. Motywem, któ-
rym kierowano się przy otwieraniu szkół i uniwersytetów, była 
większa chwała Boga i dobro młodych ludzi mające za podstawę 
miłość bliźniego 102. Większość tej części Konstytucji, a zwłaszcza 
rozdziały poświęcone kolegiom, dotyczyły scholastyków. tylko 
nieliczne fragmenty odnoszą się do nauczania i wychowania 
osób spoza towarzystwa jezusowego. dla świeckich osób od 
samego początku było miejsce w szkołach prowadzonych przez 
jezuitów. Właśnie z tej potrzeby zrodził się pomysł założenia 
wspomnianej już pierwszej szkoły w Mesynie.
 ignacy w Konstytucjach określił racjonalną strukturę, psycho-
logiczne wsparcie dynamiki rozwoju oraz szczegóły, które razem 
nadawać miały sens wszystkim kierunkom działań. trzeba za-
tem przeanalizować, co akcentuje ignacy przy opisie szczegółów 
funkcjonowania szkół, aby nadać ujednolicony kształt i spójne 
formy postępowania wszystkim szkołom prowadzonym przez 
jezuitów 103.
 każda szkoła winna mieć swój regulamin. nie zalecano ko-
piowania czy jednolitego regulaminu dla wszystkich kolegiów 

100 Por. i. loyola, Pisma wybrane, t. i, dz. cyt., s. 445-447.
101 Por. Konstytucje 307.
102 Por. Konstytucje 440.
103 Por. j.W. o’Malley sj, Pierwsi jezuici, dz. cyt., s. 508.
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jezuickich, gdyż wyznawano ignacjańską zasadę uwzględniania 
czasu, miejsca i ludzi. od samego początku w szkołach prowa-
dzonych przez jezuitów ignacy polecał poświęcać uwagę nie tylko 
nauczaniu, ale i sprawom wychowania, aby młodzież wyrabiała 
sobie wartości i zasady postępowania godne chrześcijanina. na-
uczanie powinno być bezpłatne. ignacy w Konstytucjach zachęca 
do dysput i współzawodnictwa równych poziomem uczenia się. 
Zadaniem nauczyciela-wychowawcy było organizowane dysput 
i przeprowadzanie powtórek, nie można także zapominać, aby 
przynajmniej jeden dzień był przeznaczony na odpoczynek.
 W Konstytucjach zwraca ignacy uwagę na to, co później od-
najdujemy w dokumentach XX wieku dotyczących pedagogiki 
ignacjańskiej. Mianowicie, że człowiek jest psycho-fizyczno-
-duchową jednością. Zwraca również uwagę na to, że przy 
pilnej i wyczerpującej pracy trzeba znaleźć czas na odprężenie, 
wypoczynek i przynajmniej jeden dzień wolny w tygodniu 104. 
W związku z tym warto dbać o odpowiednie proporcje między 
nauką a odpoczynkiem, modlitwą a praktykami pokutnymi.
 W czasie studiów podstawowym zadaniem jest nauka, która – 
zakłada się – jest podejmowana z czystą intencją służenia Bogu, 
czyli jest ukierunkowana na cel, dla którego człowiek został 
stworzony, aby w niej, jak we wszystkim innym, szukać tylko 
Bożej chwały. ignacy wspomina o potrzebie współzawodnictwa 
jako czynniku pobudzającym do nauki. Również w Konstytu‑
cjach zachęcał uczniów do refleksji i zapisywania na marginesie 
zeszytu notatek z własnych przemyśleń 105.
 narzędziami pomocnymi do nabywania przez uczniów i stu-
dentów cech, zwyczajów i postaw godnych chrześcijanina były: 
sakrament pokuty przynajmniej raz w miesiącu, codzienna msza 
święta, kazanie w dni świąteczne, wykład nauki chrześcijańskiej 
raz w tygodniu oraz przemówienie scholastyka zachęcające ucz-
niów do pogłębienia życia duchowego 106.

104 Por. Konstytucje 462-463.
105 Por. l. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum (1548‑1599), 

Wydawnictwo WaM, Wyższa szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatia-
num”, kraków 2003, s. 14.

106 Por. Konstytucje 483-484.
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 cechą każdej dobrej instytucji, a więc i szkoły czy uczelni, jest 
dobra organizacja. ignacy zdawał sobie z tego sprawę i dlatego 
sporządził spis urzędników i pracowników uniwersytetu oraz 
ich obowiązki 107. W pierwszym rozdziale części iV Konstytucji 
ignacy odwołuje się do jednej z podstawowych postaw charakte-
rystycznych dla duchowości ignacjańskiej, do postawy wdzięcz-
ności. Zachęca do dziękczynienia tym, dzięki którym dana 
szkoła mogła powstać, to znaczy fundamentom. Wdzięczność 
ta ma się wyrażać przede wszystkim w modlitwie. każda nowa 
szkoła stawała się jednocześnie dziełem całego towarzystwa 
w dziedzinie wychowania i edukacji poprzez działanie genera-
ła polegające na informowaniu pozostałych członków zakonu 
o postępach danej placówki. 
 Fundatorzy i dobroczyńcy szkół czy ośrodków wychowaw-
czych stają się członkami wspólnoty wychowawczej i winni 
uczestniczyć we wszystkich możliwych dziełach, które się poja-
wiają na terenie szkoły. 
 każda szkoła towarzystwa otrzymuje mianowanego na to 
stanowisko rektora, który winien mieć uzdolnienia do pełnienia 
tej funkcji. Wszelkie dobra i darowizny, które ktoś chciałby ofia-
rować na rzecz szkoły, winny być przyjmowane zgodnie z za-
sadą większej służby Bożej i dobra powszechnego (większego 
dobra). 
 Wszystkie działania człowieka, wedle założeń ignacjańskich, 
winny zmierzać do osiągnięcia celu, dla którego człowiek został 
stworzony. do tego celu należy z jednej strony dążyć samemu, 
z drugiej – pomagać w tym samym innym. do tego oprócz przy-
kładu życia potrzebna jest nauka i umiejętność jej przekazywa-
nia oraz posługiwania się nią. Wszystko po to, by lepiej poznać 
Boga, doskonalej Mu służyć i osiągać cel ostateczny 108. 
 Rodzaj zakładanej szkoły zależy od potrzeb danego miejsca, 
gdzie placówka miała powstać. studenci spoza towarzystwa 
winni być należycie wprowadzani w naukę chrześcijańską 109.

107 Por. tamże 490-509.
108 Por. tamże 307.
109 Por. tamże 395.
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 W punkcie 396 Konstytucji ignacy zaznacza, że reguły kole-
gium Rzymskiego 110 są tymi, na których należy bazować, zakła-
dając nową szkołę, tworząc dla niej reguły i przystosowując do 
warunków innego miejsca to, co będzie odpowiednie.
 W Konstytucjach zaznaczył ignacy wyraźnie to, co było cha-
rakterystyczne w modus parisiensis: podział na klasy, określony 
czas trwania nauczania poszczególnych dyscyplin. W Konstytu‑
cjach znajduje się podział na przepisy dotyczące kolegiów i na 
przepisy dotyczące uniwersytetów. dla naszej rozprawy podział 
ten nie jest istotny, gdyż staramy się ukazać sylwetkę tego, który 
winien nauczać i wychowywać młodych ludzi, na różnych eta-
pach wychowania.
 osoba wychowawcy ignacjańskiego w jezuickich Konsty‑
tucjach jest opisana słowami, które ignacy loyola odniósł do 
generała. Wymieniał wiele cech, które winny charakteryzować 
człowieka postawionego po to, by kierować innymi, służąc im. 
a czyż nie taka jest między innymi rola wychowawcy? św. igna-
cy oczekuje od generała, aby był przede wszystkim ściśle zjed-
noczony z Bogiem i trwał w zażyłości z nim, zarówno podczas 
modlitwy, jak i we wszystkich swoich działaniach. Wszystko 
ma czerpać z tego źródła. Powinien być przykładem wszelkich 
cnót i charakteryzować się „blaskiem miłości względem mi-
łości wszystkich ludzi, a przede wszystkim miłością do towa-
rzystwa”. nie powinno mu zabraknąć pokory i jako człowiek 
powinien być wolny od wszelkiego nieuporządkowania oraz 
„nauczyć się łączyć prawość i konieczną surowość z dobrocią 
i łagodnością”. nie może mu zabraknąć współczucia i miłości, 
nawet wtedy, gdy karci i upomina. 
 Można śmiało powiedzieć, że są to cechy, które mogą charak-
teryzować wychowawcę ignacjańskiego. czy zatem taka wizja 
wychowawcy wyłania się z jezuickich Konstytucji?
 W 455 punkcie Konstytucji ignacy pisze o tym, że o sposobie 
uczenia, planie zajęć, metodzie pracy, dysputach będzie mowa 
w osobnym traktacie, do którego winni się wszyscy stosować, 

110 szerzej na temat reguł kolegium Rzymskiego napisane jest w rozprawie 
w punkcie dotyczącym Ratio Studiorum.



2333. Źródła dla badań pedeutologicznych w pedagogice ignacjańskiej

uwzględniając dostosowanie do miejsca, czasu i osób. tym osob-
nym traktatem jest Ratio Studiorum.

3.2.3. Ratio Studiorum
 Powstanie Ratio Studiorum zapowiedziano w Konstytucjach 111, 
lecz wydano ją dopiero za rządów czwartego generała w 1599 
roku. Zasady tam wprowadzone zostały wcześniej przetestowa-
ne i zaakceptowane przez wszystkie ówczesne prowincje towa-
rzystwa jezusowego.
 W Konstytucjach ignacy pisał, że każde nowe kolegium powin-
no mieć swój własny regulamin, przy jego konstruowaniu moż-
na korzystać z reguł kolegium Rzymskiego (matki wszystkich 
szkół) – korzystać, a nie naśladować. to zalecenie miało swoje 
źródło w zasadzie, którą ignacy kierował się i polecał wszystkim 
swoim duchowym spadkobiercom: należy zawsze uwzględnić 
czasy, w których żyjemy, miejsce naszej pracy i ludzi 112. już 
na samym początku okazało się jednak, że sam regulamin nie 
wystarczy i że potrzeba jakiejś uniwersalnej instrukcji, która 
wskazywałaby kierunek działań na polu apostolstwa towarzy-
stwa jezusowego w zakresie szkolnictwa. jak wspomnieliśmy, 
w oczekiwaniu na dokument normatywny wszystkie kolegia 
miały dostosować się, na ile to było możliwe, do norm, którymi 
rządziło się kolegium Rzymskie 113. 
 dokumentem, który wpłynął na przygotowanie Ratio, były 
Konstytucje Kolegium w Mesynie, pierwszej szkoły jezuickiej zało-
żonej w 1548 roku i otwartej również dla uczniów niejezuitów, tak 
zwanych eksternów. szkoła w Mesynie stała się prototypem póź-
niejszych szkół towarzystwa jezusowego. autorem Konstytucji 
Kolegium w Mesynie był Hieronim nadal, jedna z ważniejszych po-
staci w dyskusjach nad początkowymi regułami szkół jezuickich. 

111 Por. Konstytucje 455.
112 Por. tamże 395-396, 455.
113 Por. M. inglot, Założenia „Ratio studiorum” (1599) i „Charakterystycznych 

cech jezuickiego wychowania” (1986), dz. cyt., s. 88. 
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 Konstytucje Kolegium w Mesynie zostały zaadoptowane do 
kolegium Rzymskiego – szkoły założonej przez św. ignacego 
w 1551 roku. Ze względu na lokalizację kolegium Rzymskie 
stało się modelową szkołą dla jezuitów. dwa lata po śmierci 
ignacego, w 1558 roku, ukazało się Ratio Studiorum Collegii Ro‑
mani (Plan Studiów Kolegium Rzymskiego). dokument ten posiada 
już wszystkie części ostatecznej wersji Ratio. Ukazuje strukturę 
szkoły, podział uczniów na klasy, wykaz autorów, których nale-
ży studiować, opis egzaminów i ćwiczeń szkolnych. 
 następca ignacego loyoli na stanowisku generała zakonu – 
diego laynez – w 1564 roku zlecił profesorom kolegium Rzym-
skiego opracowanie projektu studiów wspólnego dla całego 
towarzystwa jezusowego. 
 W 1569 roku kolejny generał Franciszek Borgiasz rozesłał do 
wszystkich prowincji zakonnych część dotyczącą studiów hu-
manistycznych. Była to pierwsza redakcja Ratio Studiorum, tak 
zwana Ratio Borgiaszowa, jak się potem okazało – tymczasowa. 
dalszą drogę postępowania nad Ratio wyznaczył trzeci generał 
jezuitów, ewerard Merkurian. Polecił on wypytać wszystkie 
prowincje, wszystkich profesorów i nauczycieli, chciał się do-
wiedzieć, co sądzi ogół jezuitów. to, jak się później okazało, był 
początek drogi powstania ostatecznej wersji Ratio.
 członkowie komisji, którzy zostali zaproszeni do pracy nad 
ustawą szkolną, zostali przyjęci przez papieża grzegorza Xiii 
i otrzymali od niego błogosławieństwo oraz zachętę do wykona-
nia tak wielkiego dzieła z korzyścią dla całego kościoła. W 1591 
roku prowincje otrzymały – ad experimentum – Ratio przesłaną 
przez kolejnego generała klaudiusza aquavivę. eksperyment 
miał trwać trzy lata i w tym czasie miały nadchodzić do Rzymu 
poprawki i uwagi. Po trzech latach aquaviva wyznaczył nową 
komisję, która zebrawszy wszystkie wnioski, przygotowała osta-
teczny tekst Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu wydany 
w Rzymie w 1599 roku. Można w nim odnaleźć wpływy wcześ-
niejszych dokumentów i projektów. 
 ostateczna wersja Ratio została zatwierdzona przez Vii kon-
gregację generalną w 1616 roku, pozostała ona normą jezuickie-
go wychowania przez blisko dwa wieki – aż do kasaty zakonu 
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w 1773 roku, wytyczając przez cały ten okres kierunek edukacji 
katolickiej europy 114.
 celem Ratio Studiorum nie było stworzenie traktatu teoretycz-
nego, ale wyłożenie spraw konkretnych i praktycznych. 

to też zadecydowało o tym, iż została zredagowana w formie 
reguł, którymi mieli się kierować wszyscy działający na polu 
szkolnictwa i wychowania. Ustawa zawierała reguły wspólne 
dla wszystkich profesorów studiów wyższych, a ponadto reguły 
szczegółowe dla profesorów Pisma świętego, języka hebrajskie-
go, teologii, teologii moralnej, filozofii, matematyki.
 W analogiczny sposób zostały zorganizowane studia huma-
nistyczne. następnie podaje Ratio reguły dla pozostałych kate-
gorii osób pracujących w kolegiach, dla uczniów eksternów oraz 
reguły określające różnego rodzaju działalność akademicką. 
W każdej serii reguł, paragraf wstępny określa cele duchowe, 
pedagogiczne, dydaktyczne.
 W końcu Ratio podaje normy szczegółowe dotyczące progra-
mów i metod nauczania. Była ona podręcznikiem, który miał 
pomagać wykładowcom i innym pracownikom w codziennym 
prowadzeniu szkół 115.

stąd też Ratio nie może być postrzegana jako dokument odgórnie 
narzucony. nie powstała ona w umyśle jednego projektodawcy 
narzucającego swoje pomysły. Ratio była wytworem ogromnego 
wysiłku zespołowego.
 skonsultowano się z każdą z około dwudziestu prowincji to-
warzystwa, a sądząc po ilości odpowiedzi i poprawek redakcyj-
nych z roku 1586 i 1591, prowincje potraktowały swoje zadanie 
poważnie. Mimo że ojciec aquaviva nie zachęcał do krytykowa-
nia Ratio, ponieważ uważał ją za wynik uprzednich konsultacji, 
a zatem za dzieło ostatecznie sprecyzowane i ogólnie obowiązu-
jące, jego niewyrażone przekonanie nie powstrzymało napływu 
uwag i komentarzy 116.

114 Por. tamże, s. 88-89. 
115 tamże, s. 90. 
116 Por. d. donnelly, Ratio Studiorum (1599) w dialogu ze współczesnymi studen‑

tami, w: Ratio Studiorum 400, the Past, Present, adn Future of a Four Hundred year 
Tradition of Jesuit Education, Wydawnictwo WaM, centrum kultury i dialogu, 
kraków 2006, s. 34.
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 ideą przewodnią Ratio Studiorum jest połączenie nauczania 
i wychowania. Proste czytanie (czytanie wprost) Ratio może być 
zwodnicze dla kogoś, kto poszukuje w niej wielkich zasad peda-
gogicznych. Ratio była często krytykowana za brak ogólnej wizji 
edukacji oraz deklaracji zasad, jednak trzeba być świadomym 
tego, w jakim duchu została napisana. Ratio jest przedłużeniem 
iV części Konstytucji, o których była mowa wcześniej, a którą 
ignacy zapowiedział jako osobny dokument regulujący zasady 
działania szkół prowadzonych przez towarzystwo jezusowe.
 Zatem dokument ten winien być rozumiany i czytany w kon-
tekście czy ramach zarysowanych w Konstytucjach i w świetle 
Ćwiczeń duchowych św. ignacego 117. Wprawdzie Ratio nie nawią-
zuje wprost do Ćwiczeń duchowych i Konstytucji, ale ich duch bez 
wątpienia przenika jej reguły. Z drugiej strony Ratio jest doku-
mentem podobnym do Ćwiczeń, 

gdyż jego siła tkwi nie w tym, że jest czytane w całości, lecz 
przede wszystkim w mądrości, jaką często odnajdujemy między 
wierszami oraz w doświadczeniu, jakie poprzedzało napisanie 
tekstu 118.

 Ratio rozpoczyna się od jasnych, szczegółowych instrukcji 
dla prowincjała, potem dla przełożonego szkoły i wreszcie dla 
dalszych osób zaangażowanych w edukacyjne posłannictwo to-
warzystwa jezusowego. istotnym słowem przy omawianiu Ratio 
jest „szczegół”. Ratio Studiorum 

zawiera bowiem wskazówki dotyczące podziału uczniów na 
klasy, praktyczne sugestie dla nauczycieli dotyczące pobudzania 
rywalizacji wewnątrzklasowej, zasady promowania studentów, 
przepisy dotyczące częstotliwości organizowania przedstawień 
szkolnych oraz jasno określa osoby, które miałyby wyznaczać 
terminy szkolnych ferii i wakacji, czyli pośrednio stwierdza, 
komu tego robić nie wolno 119.

117 Por. g. codina, Our Way of Proceeding in Education: the Ratio Studiorum, 
dz. cyt., s. 9.

118 d. donnelly, Ratio Studiorum (1599) w dialogu ze współczesnymi studentami, 
dz. cyt., s. 32.

119 tamże, s. 35.
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 Ratio podaje też narzędzia pomocne do nabywania przez ucz-
niów i studentów cech, zwyczajów i postaw godnych chrześci-
janina. są nimi: sakrament pokuty przynajmniej raz w miesiącu, 
codzienna msza święta, wysłuchanie kazań w dni świąteczne, 
wykład nauki chrześcijańskiej raz w tygodniu oraz przemó-
wienie scholastyka zachęcające uczniów do pogłębienia życia 
duchowego 120. 
 doris donnelly twierdzi, że Ratio jest dokumentem, z którym 
współczesny czytelnik może, a wychowawca ignacjański powi-
nien wejść w dialog. ten ostatni winien zaczerpnąć z tego dialo-
gu inspiracje do swojej wychowawczej pracy. jaki zatem obraz 
wychowawcy wyłania się z Ratio? donnelly twierdzi, iż

ignacy doskonale rozumiał, że największym bogactwem szkoły 
jest nauczyciel. choć cenił, jak inni żyjący w dobie renesansu, 
pietas – skupienie się na takim kształtowaniu charakteru studen-
tów, by przygotować ich do przyszłego życia w służbie publicz-
nej – wiedział, że niezależnie ile pietas znajdzie się w programie 
nauczania, nigdy nie będzie to porównywalne ze znaczeniem 
dobrego przykładu, jakim mógł być nauczyciel 121.

 Wychowawca w Ratio Studiorum to przede wszystkim czło-
wiek uformowany w duchu Ćwiczeń duchowych. oczywiście 
nauczyciel-wychowawca winien posiadać odpowiednie kom-
petencje do swojej pracy, znać metody nauczania i umiejętnie 
włączać uczniów w proces dydaktyczno-wychowawczy. to 
interaktywne nauczanie i wychowanie wyniósł ignacy i jego 
współbracia z doświadczenia Uniwersytetu Paryskiego. trzeba 
jednak pamiętać, że absolwent szkoły jezuickiej miał posiadać 
nie tylko wiedzę i umiejętności, ale być jednocześnie przygoto-
wanym do miłości Boga i do służby swojej społeczności.
 te cechy miało wyrabiać w młodych ludziach ignacjańskie 
magis, które również winno stanowić nieodłączną postawę igna-
cjańskiego wychowawcy. idealny wychowawca ignacjański 

120 Por. Konstytucje 481-483.
121 d. donnelly, Ratio Studiorum (1599) w dialogu ze współczesnymi studentami, 

dz. cyt., s. 38.
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poprzez swą troskę, zainteresowanie i poświęcenie, poprzez 
pragnienie doprowadzenia studentów do wewnętrznego, a nie 
tylko intelektualnego kontaktu z chrystusem, poprzez naślado-
wanie chrystusowego współodczuwania, cierpliwości i miłości, 
wreszcie poprzez ogólną zdolność kształtowania siebie na wzór 
chrystusa, stawał się w procesie nauczania widzialnym symbo-
lem chrystusa 122

w instytucji wychowawczej czy szkole.
 tym, co miało pomagać wychowawcy według Ratio w dąże-
niu do takiego ideału, były elementy, którym ignacy zapewnił 
w swojej wizji należyte miejsce: codzienne uczestnictwo we mszy 
świętej, cotygodniowa spowiedź, rachunek sumienia, modlitwa.
 W pracy wychowawcy ignacjańskiego według Ratio nie może 
być przypadkowości, a celem pracy nad sobą i pracy wycho-
wawczej winno być dążenie czy osiągnięcie doskonałości. Ratio 
i inne dokumenty ignacjańskie, jak już wspominaliśmy, wyrosły 
z doświadczenia. Podobnie praca wychowawcy ignacjańskiego 
winna być budowana na doświadczeniu własnego życia i zdo-
bytej wiedzy. ignacjański wychowawca to taki, który swoją 
postawą szanuje godność człowieka stworzonego przez Boga, 
kochanego przez Boga i potrafiącego otwierać się na wolę Bożą.
 Ratio określała nauczyciela, a my dziś byśmy powiedzieli 
i wychowawcę, jako największe bogactwo szkoły. gwarantowała 
zarówno zawodową, jak i duchową formację nauczycieli. Mieli 
oni być wierni posłannictwu szkoły, które z kolei pozostawało 
wierne ewangelii. stąd ignacjański wychowawca to taki, który 
zna misję miejsca, w którym pracuje, jest jemu wierny i w związ-
ku z tym jest wierny ewangelii. Wychowawca Ratio to człowiek, 
który nieustannie zwraca się na zewnątrz, ponieważ taką spo-
łeczność kreuje, społeczność otwartą na zewnątrz.
 Źródłem Ratio jest jezus chrystus oraz mądrość Boża i to win-
no stanowić źródło dla wychowawcy według Ratio. na koniec 
szukając inspiracji dla wizji wychowawcy w Ratio,

trzeba pamiętać, że kamieniem węgielnym szkolnictwa jezu-
ickiego nie jest podręcznik, lecz osoba, do której uczniowie 

122 tamże, s. 39.
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zwracali się „rabbi”, która nauczała swoim przykładem, która 
przedstawiała paradoksalną mądrość, że ostatni będą pierwszy-
mi, że dawać jest przyjemniej niż brać, i że śmierć jest wejściem 
do życia wiecznego 123.

Mądrość ta jest, była i będzie żywa, więc stanowi ideał wycho-
wawcy ignacjańskiego wypływający z Ratio Studiorum. 
 Ratio Studiorum mobilizuje wszystkich uczestników procesu 
wychowawczego – zarówno wychowawców, jak i wychowan-
ków – do dialogu z drugim człowiekiem oraz jego kulturą, do 
poszukiwania nowych dróg formacji i rozeznawania znaków 
czasu, do kształtowania siebie na człowieka mądrego, stojącego 
na straży wartości chrześcijańskich, kierującego się w życiu mi-
łością i ofiarnego w służbie Bogu i ludziom 124.
 Ratio Studiorum określiła tożsamość szkół prowadzonych 
przez jezuitów na długie lata, odnosząc ją do misji kościoła 
rzymskokatolickiego i nadając jej tożsamość eklezjalną. toż-
samość kulturową nadała szkołom, nawiązując do cywilizacji 
i kultury grecko-rzymskiej, a uwzględniając uniwersalne warto-
ści charakterystyczne dla każdego zdrowego wychowania, stała 
się nośnikiem tożsamości aksjologicznej 125.

3.3. dokumenty współczesne pedagogiki 
ignacjańskiej
 od czasów Ratio Studiorum szkolnictwo jezuickie rozwijało 
się w równie szybkim tempie jak na początku przy zakładaniu 
pierwszych szkół. Przez ponad dwieście lat powstało około 800 
kolegiów, uniwersytetów, burs i seminariów na całym świecie 
prowadzonych przez jezuitów, w których kształciło się prawie 

123 tamże, s. 50.
124 Por. W. Żmudziński, Cel pracy w szkołach jezuickich, „Horyzonty Wiary” 

6(1995)4, s. 66.
125 Por. M. Rusiecki, uwarunkowania tożsamości szkół jezuickich w XVI‑XVII 

wieku, dz. cyt., s. 19.
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200 tysięcy osób. gdy w 1773 roku jednym aktem towarzystwo 
jezusowe zostało zniesione przez klemensa XiV, tym samym 
w zasadzie pogrzebano dwuwiekowe dzieło wychowawcze. na 
terenie imperium Rosyjskiego kilka szkół jezuickich nadal pro-
wadziło jednak swoją działalność, gdyż caryca katarzyna ii nie 
pozwoliła ogłosić w swoim imperium brewe kasacyjnego 126.
 W XVii i XViii wieku próbowano unowocześnić Ratio Studio‑
rum, ale w rzeczywistości niewiele poprawiono tę z 1599 roku.
 Po wznowieniu towarzystwa jezusowego w 1814 roku jezuici 
rozpoczęli rekonstrukcję dzieła edukacji i szkół. Pod koniec XiX 
wieku prowadzili już 209 uniwersytetów i kolegiów, w których 
kształciło się prawie 53 tysiące uczniów. Pojawiło się pytanie, 
czy wrócić do działalności edukacyjnej przerwanej kasatą, czy 
wprowadzić nowy styl edukacji i wychowania 127.
 niewątpliwie odczuwano potrzebę dostosowania Ratio Stu‑
diorum do nowych warunków i wymogów czasów. nie udało 
się wiele zrobić w tym względzie, gdyż jezuici musieli program 
swoich szkół nierzadko dostosowywać do norm i przepisów 
obowiązujących w danym kraju, albowiem szkolnictwo coraz 
częściej podlegało kompetencji ministerstwa konkretnego kraju.
 Z ustawy szkolnej Towarzystwa Jezusowego w wielu przypad-
kach pozostały jedynie terminy, niekoniecznie w swoim pierwot-
nym znaczeniu. Podporządkowanie się regulacjom prawnym 
systemu szkolnictwa w poszczególnych państwach niosło z sobą 
ryzyko utraty tego, co stanowiło pierwotną inspirację systemu 
szkolnictwa jezuickiego, inspirację ignacjańską 128.
 W XX wieku zaczęto rozumieć, że o specyfice i swoistej jed-
nolitości systemu wychowawczego w szkołach jezuickich nie 
świadczy jednorodny program nauczania (jak to było możliwe 
w XVi wieku), ale fundamentalna inspiracja ignacjańska 129. 
owa inspiracja była obecna już u samego początku działalności 

126 Por. M. inglot, Założenia „Ratio studiorum” (1599) i „Charakterystycznych 
cech jezuickiego wychowania” (1986), dz. cyt., s. 91.

127 tamże.
128 Por. V. duminuco, nowe Ratio na nowe millennium?, dz. cyt., s. 210.
129 Por. M. inglot, Założenia „Ratio studiorum” (1599) i „Charakterystycznych 

cech jezuickiego wychowania” (1986), dz. cyt., s. 92.
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wychowawczej towarzystwa jezusowego, jednak dopiero w XX 
wieku stało się naprawdę jasne, 

iż najgłębsza racja, racja samego istnienia szkół jezuickich 
i wszystkich dzieł wychowawczych zakonu, a także tym, co 
nadaje im jedność, jest duchowa wizja ignacego loyoli i misja 
towarzystwa jezusowego przez niego założonego 130.

 Wprowadzenie idei powrotu do pierwotnej ignacjańskiej 
inspiracji zawdzięcza wychowanie jezuickie generałowi zakonu 
Pedro arrupe 131. Zorganizował on w 1980 roku spotkanie grupy 
jezuitów i świeckich w celu omówienia problematyki dotyczącej 
szkół prowadzonych przez towarzystwo jezusowe.
 spotkanie miało na celu omówić kierunki odnowy i odświe-
żenia inspiracji ignacjańskiej w wychowaniu i szkolnictwie 
jezuickim. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że klu-
czem do ożywienia i odkrycia na nowo tożsamości działalności 
wychowawczej jezuitów jest wierność duchowej wizji ignacego 
 loyoli, która to wizja podtrzymywała szkoły towarzystwa przez 
cztery wieki. Potrzeba tylko, albo aż, tę duchową wizję ożywić 
i pogłębić oraz zastosować w sposób odpowiadający czasom 
współczesnym 132.
 Uczestnicy wspomnianego spotkania zalecili ustanowienie 
stałej międzynarodowej grupy, która miała się zająć problemami 
wychowania w szkołach jezuickich. jednym z pierwszych zadań 
tej grupy miało być 

wyjaśnienie i określenie sposobów, dzięki którym wizja 
św. igna cego może dzisiaj nadal wyróżniać system wychowania 
w szkołach towarzystwa 133.

owocem pracy tej komisji jest dokument Charakterystyczne cechy 
jezuickiego wychowania.

130 tamże.
131 o. Pedro arrupe sj był generałem towarzystwa jezusowego w latach 

1965-1983.
132 Por. chcjW 2.
133 tamże 4.
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 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania dały osobom 
pracującym w szkolnictwie jezuickim poczucie tożsamości, 
głębsze rozumienie ignacjańskiej inspiracji oraz ukazały cel 
pracy wychowawcy ignacjańskiego. Rodziły się jednak kolejne 
pytania, nad którymi pracowała kolejna komisja, przez trzy 
lata przygotowując dokument Pedagogia ignacjańska – podejście 
praktyczne. 
 działalność wychowawcza nieustannie zajmuje ważne miej-
sce w pracy apostolskiej towarzystwa jezusowego, zgodnie 
z celem, jaki zakonowi wyznaczył założyciel. dlatego problem 
szkolnictwa jezuickiego oraz wszelkiej działalności wychowaw-
czej znajduje swoje miejsce w obradach kongregacji generalnych 
towarzystwa jezusowego. dla naszej rozprawy znaczące będą 
obrady XXXiV kongregacji generalnej z 1995 roku.
 Wykazaliśmy zatem, iż głównymi dokumentami współczes-
nymi dla pedagogiki ignacjańskiej są Charakterystyczne cechy 
jezuickiego wychowania, Pedagogia ignacjańska – podejście praktyczne 
oraz Dekrety XXXIV Kongregacji Towarzystwa Jezusowego 134. sta-
nowią one także istotne źródło badań nad wychowawcą w pe-
dagogice ignacjańskiej.

3.3.1. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania
 Wspomnieliśmy już, że Charakterystyczne cechy jezuickiego 
wychowania to dokument, który powstał jako owoc czterech lat 
spotkań i konsultacji przeprowadzanych na całym świecie przez 
Międzynarodową komisję ds. apostolatu jezuickiego Wycho-
wania 135, która miała pogłębić i ożywić ignacjańską inspirację 

134 odnosząc się do Dekretów XXXIV Kongregacji Towarzystwa Jezusowego, 
będziemy używali skrótu kg.

135 Pierwsze spotkanie komisji odbyło się 1982 roku, w składzie: daven 
day sj (australia), Vincent duminuco sj (Usa), luiz Fernando klein sj (Brazy-
lia, od 1983 r.), Raimondo kroth sj (Brazylia, do 1983 r.), guillermo Marshall sj 
(chile, do 1984 r.), jean-claude Michel sj (Zair), gregory naik sj (indie), Vin-
cente Parra sj (Hiszpania), Pablo sada sj (Wenezuela), alberto Vasquez (chile, 
od 1984 r.), gerard Zaat sj (Holandia) i james sauve sj (Rzym), chcjW 5.
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w wychowaniu i dostosować ją do czasów współczesnych. 
Pojawiła się więc potrzeba określenia sposobów, dzięki którym 
wizja ignacego nadal może wyróżniać system wychowania 
w placówkach wychowawczych i edukacyjnych towarzystwa 
jezusowego. 
 stwierdzono, że aby mówić o jezuickim wychowaniu w XX 
wieku, należy wziąć pod uwagę duże zmiany, które zaszły od 
czasów św. ignacego. należało uwzględnić rozporządzenia rzą-
dowe lub wpływ innych zewnętrznych czynników dotyczących 
różnych aspektów życia szkolnego (np. programy nauczania, 
podręczniki). trzeba mieć też na uwadze, że uczniowie i ich ro-
dzice w wielu wypadkach są zainteresowani jedynie wykształce-
niem i wynikami w nauce.
 W wielu współczesnych szkołach jezuickich jest coraz więcej 
uczniów, natomiast jezuitów nauczycieli coraz mniej, co spra-
wia, że istnieje potrzeba zatrudniania również świeckich do 
pracy w jezuickich ośrodkach wychowawczych. takie działanie 
odwołuje się do ignacjańskiego ducha, który mówi, że należy 
podejmować to, czego oczekuje Bóg i kościół. koresponduje to 
z zaleceniami soboru Watykańskiego ii, aby świeccy ludzie pod-
jęli apostolską rolę w kościele.
 W myśl tego zalecenia winno się mieć na uwadze współ-
uczestnictwo świeckich i jezuitów w prowadzeniu ośrodków 
wychowawczych. dalej trzeba pamiętać, że program nauczania 
został zmieniony w świetle najnowszych osiągnięć nauki i tech-
niki, co powodowało zaniedbanie studiów humanistycznych, 
tradycyjnie podkreślanych w jezuickim wychowaniu. 
 Psychologia rozwojowa i nauki społeczne oraz postęp nauk 
pedagogicznych rzuciły nowe światło na sposób, w jaki współ-
cześnie młodzi ludzie uczą się i dojrzewają jako osoby w obrębie 
wspólnoty. Potrzebna szczególna troska o ubogich i żyjących 
w niesprzyjających warunkach, dlatego szkoła ignacjańska win-
na kształtować ludzi dla innych. Wielość kultur, w jakich dzia-
łają placówki wychowawcze, niesie z sobą wyzwanie złożoności 
środowisk wychowawczych 136.

136 Por. chcjW 7.
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 omawiany dokument przedstawia 28 charakterystycznych 
cech, którymi winny odznaczać się instytucje wychowawcze 
inspirowane duchem ignacjańskim. cechy te odwołują się 
do duchowej wizji św. ignacego jako efektu jego duchowego 
doświadczenia. Zostały podzielone na dziewięć rozdziałów. 
każdy rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia zaczerpniętego 
z ignacjańskiej wizji świata. dalej następuje przedstawienie tych 
cech charakterystycznych, które są zastosowaniem powyższego 
stwierdzenia do praktyki wychowania jako efekt refleksji nad 
wizją ignacego i zastosowaniem jej do potrzeb wychowania 
w świetle współczesnych oczekiwań. następnie znajduje się 
w każdym rozdziale szczegółowy opis poszczególnej cechy. 
Rozdział końcowy dokumentu zawiera niektóre cechy jezuickiej 
pedagogii 137.
 Po zapoznaniu się z celem dokumentu i jego strukturą przybli-
żymy to, co jest istotne dla pracy wychowawcy ignacjańskiego 138. 
chcemy zobaczyć, jakiego wychowawcę proponują chcjW. 
Zostawimy raczej z boku osobę wychowanka, a skoncentrujemy 
się na osobie wychowawcy. Pierwszy rozdział przedstawia Boga 
jako stwórcę świata. Wychowawca to człowiek, który wierzy, że 
Bóg jest obecny i działa w całym stworzeniu. Potrafi więc znaj-
dować Boga we wszystkich rzeczach. Wszelkie środki, które są 
dane człowiekowi, wykorzystuje do budowania bardziej ludz-
kiego świata, do nieustannego poszukiwania dobra w świecie. 
jest to osoba, która zna cel swojego życia wypływający z Ćwiczeń 
duchowych i nieustannie dorasta do tego celu poprzez formację 
duchową, intelektualną i społeczną. 
 Miarą powodzenia dla ignacjańskiego wychowawcy jest war-
tościowe życie. Poprzez każdy aspekt procesu wychowania pro-
wadzi do adoracji Boga obecnego w stworzeniu. to osoba, która 

137 Por. a.P. Bieś, e. dybowska, l. grzebień, Pedagogia jezuitów (ignacjańska) 
[Towarzystwa Jezusowego], w: Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia 
i współczesność, t. 1, red. j. kostkiewicz, oficyna Wydawnicza impuls, kraków 
2012, s. 87-88.

138 omówienie szczegółowe każdej z 28 charakterystycznych cech prze-
kracza zakres rozprawy. Zainteresowanych odsyłamy bezpośrednio do tekstu 
dokumentu i jego omówień.
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pomaga innym znajdować Boga we wszystkich rzeczach i lepiej 
rozumieć ignacjańską wizję świata, angażując jednocześnie sie-
bie i innych w kreowanie rzeczywistości opartej na tej wizji 139.
 drugi rozdział akcentuje wolność człowieka. Wychowawca to 
człowiek, który wierzy, że każdy jest osobiście kochany przez 
Boga i jest zaproszony do pełnej wolności odpowiedzi na troskę 
Boga o człowieka. Będąc człowiekiem wolnym, wychowawca 
okazuje troskę o każdego wychowanka indywidualnie w duchu 
cura personalis. nieustannie poszukuje sposobów okazywania 
indywidualnej troski o wychowanka w konkretnej rzeczywisto-
ści wychowawczej. taki wychowawca jest gotowy i otwarty na 
nieustanny wzrost we wszystkich dziedzinach życia, pozostając 
aktywnym we własnym rozwoju i aktywnym twórcą otaczającej 
go rzeczywistości. Będziemy mieli tu na myśli aktywność, którą 
ignacy zakładał w Ćwiczeniach, aby osiągnąć pełnię rozwoju 140.
 trzeci rozdział przyjmuje, że całe życie jest zorientowane na 
najwyższą wartość. Wychowawca ignacjański ma świadomość, 
że w świecie nieustannie ścierają się siły dobra i zła oraz że 
w związku z tym rzeczywistość potrzebuje ciągłej przemiany 
i wkładania wysiłku w szerzenie ludzkiej wolności i poczucia 
godności dla każdego człowieka. Wychowawca to człowiek 
akceptujący i kochający siebie ze swoimi słabościami i ze swoją 
grzesznością. Potrafi zauważyć skutki grzechu w życiu każdej 
osoby i znajduje sposoby pokonywania własnej grzeszności. 
świadomy swoich talentów, ale i swoich słabości wychowaw-
ca ignacjański wzrasta w wiedzy, miłości i wolności. staje się 
w życiu codziennym bardziej świadkiem dobrej nowiny niż 
nauczycielem 141.
 czwarty rozdział ukazuje konkretny wzór osoby – jezusa 
chrystusa. dla wychowawcy ignacjańskiego wzorem osoby do 
naśladowania jest właśnie chrystus. jest to odniesienie wprost 
do Ćwiczeń duchowych, w których zaleca się, aby człowiek porząd-
kował swoje życie, wpatrując się w życie chrystusa. Ćwiczenia 

139 Por. chcjW 21-39.
140 Por. tamże 40-48.
141 Por. tamże 49-58.
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służą też wychowawcy do lepszego zrozumienia wizji św. igna-
cego. Poznając pełniej wzór osoby jezusa chrystusa, który był 
w nieustannej relacji ze swoim ojcem – Bogiem, człowiek chce 
naśladować jego posłuszeństwo woli ojca w służbie innym 142. 
W pedagogice ignacjańskiej chodzi o to, aby wychowawca 
czerpał inspirację płynącą z osoby jezusa, czyli: jego percepcję 
rzeczywistości, wrażliwość, dobroć, umiejętność przekształcania 
struktur społecznych. W ten sposób wychowawca staje się „czło-
wiekiem dla innych” – tak jak chrystus jest dla innych 143.
 Piąty rozdział zwraca uwagę na wspomnianą już aktywność 
i zaangażowanie. Punktem wyjścia jest biblijne wskazanie, że mi-
łość bardziej objawia się czynach niż słowach. Zatem w procesie 
wychowania bardziej liczy się świadectwo niż nauczanie, a naucza-
nie o tyle, o ile jest jednocześnie świadectwem 144. Mając w pamięci 
założenia św. ignacego, ta część dokumentu ukazuje wychowanie 
jako służbę wierze i czynieniu sprawiedliwości. Zaangażowanie 
człowieka ma być na wzór chrystusa, który przyszedł, aby słu-
żyć, przemieniając świat, przemieniając rzeczywistość, w której 
żył i działał. Ponownie akcentowane jest wychowanie ludzi dla 
innych 145, którzy będą mogli budować bardziej ludzki świat, aby 
z edukacją dotrzeć do wszystkich, nawet tych potencjalnie wyklu-
czonych z możliwości oddziaływania wychowawczego 146. 
 Rozdział szósty zakłada wychowanie ignacjańskie zakorze-
nione w kościele. Mając w pamięci, że według ignacego człowiek 
jest nieustannie wzywany do odpowiedzi na wezwanie chrystu-
sa, uwzględnić trzeba również, że ignacy pełną możliwość tej 
odpowiedzi widzi w kościele.
 dlatego, wychowując w nurcie pedagogiki ignacjańskiej, nale-
ży zwracać uwagę na duchową wizję świata wbrew panującemu 

142 Por. tamże 59-70.
143 Por. j. kochanowicz, Pedagogia ignacjańska – założenia teoretyczne i prakty‑

ka, „kwartalnik Pedagogiczny” 204(2007)2, s. 176-177.
144 Por. Evangelii nuntiandi 41.
145 „ludzie dla innych” to wyrażenie wprowadzone i wielokrotnie używa-

ne przez o. Pedro arrupe sj w przemówieniach i pismach. „inny” jest tutaj 
rozumiany jako bliźni.

146 Por. chcjW 71-90.
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materializmowi, troskę o innych na przekór rozpowszechnione-
mu egoizmowi i na prostotę wobec wielości bodźców dociera-
jących do człowieka. Wychowanie winno również przygotować 
do aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła, który jest obecny 
w świecie. Pomocą w tym są wspólnoty i grupy organizowane 
przy szkołach na wzór sodalicji Mariańskich z danych szkół 
jezuickich. dziś takimi formami są między innymi Wspól-
nota Magis, szkoła kontaktu z Bogiem czy Wspólnota Życia 
chrześcijańskiego 147.
 Poszukiwanie ignacjańskiego magis 148 stanowi treść siódmego 
rozdziału. ignacjański ideał lepszej służby Bogu przez jak naj-
wierniejsze pójście za chrystusem pociąga za sobą przekonanie 
wybierania większego dobra, na którym opierają się codzienne 
wybory, a wszystko to ma na celu osiągnięcie doskonałości. idea 
magis to dążenie do doskonałości nie tylko intelektualnej, ale 
przede wszystkim dążenie do wysokiej jakości życia, do dosko-
nałości swojego człowieczeństwa.
 Magis jednak 

nie oznacza porównania z innymi ani mierzenia postępu według 
pewnego absolutnego poziomu. chodzi raczej o możliwie naj-
pełniejszy rozwój pojedynczej osoby na każdym etapie jej życia, 
wraz z gotowością kontynuowania rozwoju przez całe życie 
oraz motywację spożytkowania rozwijanych darów dla dobra 
innych 149.

duch magis staje się zatem świadectwem wysokiej jakości 
człowieczeństwa 150.
 siła wspólnoty jest większa niż siła jednostki, a podkreśla to 
ósmy rozdział dokumentu. dla jezuitów w XX wieku stało się już 
jasne, że ignacjańskie cele pełniej można osiągnąć we współpra-
cy ze świeckimi. duch wspólnoty powinien przenikać wszystkie 
dziedziny życia szkolnego, aby wizja św. ignacego mogła być 

147 Por. tamże 91-104.
148 Magis oznacza więcej, bardziej. szczegółowo to zagadnienie jest 

omówione w ii rozdziale rozprawy.
149 chcjW 109.
150 Por. tamże 105-115.
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realizowana w konkretnych okolicznościach wychowawczych. 
Praca w ośrodku wychowawczym inspirowanym ignacjańskim 
patrzeniem na świat jest zawsze pracą apostolską. Zakłada 
się, że każdy pracownik jezuickiego ośrodka wychowawczego 
czy szkolnego zna ignacjański charakter wychowania, jest jego 
zwolennikiem i utożsamia się z nim. Wychowanie odbywa się 
w duchu wspólnoty, a więc i współpracy, bo to nadaje mu siłę 151.
 ignacjańska zasada dostosowania do okoliczności osób, 
miejsca i czasu stała się kluczem dziewiątego rozdziału Charak‑
terystycznych cech jezuickiego wychowania. służyć jej mają rozezna-
wanie i refleksja przed podejmowaniem decyzji. stała refleksja 
jest konieczna wobec szybkich zmian, jakimi charakteryzuje się 
współczesny świat. Rozeznawanie tej rzeczywistości wymusza 
niejako na wychowawcach stałą formację i osobisty rozwój. 
Wskazówkami do dobrego rozeznania i poszukiwania magis są 
kryteria do prowadzenia rozeznania, jakie wskazał ignacy w In‑
stytucjach Towarzystwa Jezusowego 152. Poszukiwanie najlepszych 
metod i środków poprzez rozeznawanie przyczynia się do bar-
dziej efektywnego osiągania celów wychowania 153.
 Model wychowawcy wyłaniający się z chcjW to przewod-
nik, który służy innym. jest on wyczulony na odkrywanie da-
rów i talentów swoich i wychowanków. osobiście troszczy się 
o rozwój wychowanków w duchu cura personalis i towarzyszy 
im w rozwoju ich wewnętrznego potencjału. nie zapomina też 
o własnym nieustannym rozwoju i poszukiwaniu magis, wyko-
rzystując kryteria rozeznawania, aby swoje postępowanie dosto-
sować do osób i okoliczności. Zna i stale pogłębia ignacjańską 
wizję świata, kształtując wedle niej siebie, by pełniej na wzór 
chrystusa stawać się człowiekiem dla innych. nie pracuje sam, 
ale docenia wartość pracy razem z innymi we wspólnocie.
 ignacjański wychowawca, według Charakterystycznych cech 
jezuickiego wychowania, zna ducha Ćwiczeń (wskazane jest, aby 
je odprawiał) i korzysta z ich owocu, dobierając środki do celu 

151 Por. tamże 116-142.
152 Por. Konstytucje 622-624.
153 Por. chcjW 143-153.
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i wykazując własną aktywność bez oglądania się na innych. 
najwyższą wartością jest dla niego Bóg i stara się być w bliskiej 
z nim relacji. jest zatroskany o podtrzymywanie tej relacji, cze-
mu daje wyraz świadectwem własnego życia. W wychowaniu 
i nauczaniu istotę stanowi jakość, a nie ilość, bo w ten sposób 
można lepiej dążyć do doskonałości swojego człowieczeństwa.
 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania odnoszą się do 
szkolnictwa jezuickiego na całym świecie, dlatego zostały przed-
stawione ogólnie i schematycznie. Wymagają więc zaadapto-
wania do konkretnego miejsca, czasu i osób 154. dokument ten 
stanowi raczej materiał do refleksji niż gotową do zastosowania 
propozycję 155. Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania nie 
mogą być porównywane ani tym bardziej uważane za nową 
Ratio Studiorum. Proponują wizję i cel, które wykraczają poza 
formalizm, jaki pojawiał się w XVi-wiecznej Ratio.

3.3.2. Pedagogia ignacjańska – podejście praktyczne
 Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania dały ośrodkom 
edukacyjnym i wychowawczym prowadzonym przez jezuitów 
poczucie tożsamości i klarowniejszą świadomość celu. Potrzeba 
było jeszcze czegoś więcej, potrzeba było sposobu wdrażania 
wizji opisanej w chcjW w praktykę wychowawczą. Pojawiły się 
następujące pytania: co zrobić, aby zasady i wskazówki zawar-
te w chcjW stały się bardziej praktyczne dla nauczycieli, dla 
wychowawców? W jaki sposób wartości ignacjańskie mogą być 
włączone do praktyki pedagogicznej, by służyły codziennemu 
współdziałaniu nauczycieli i uczniów w klasie?
 nad odpowiedzią na te pytanie pracowała Międzynarodowa 
komisja ds. jezuickiego Wychowania (icaje – international 
commission on the apostolate of jesuit education) ponad trzy 
lata. Przyjmowano uwagi i sugestie ze strony osób świeckich 

154 Mamy tu jak najbardziej odniesienie do ignacego, który o tym pisał 
w Konstytucjach 455.

155 Por. chcjW 19.
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oraz jezuickich wychowawców z całego świata. efektem było 
zredagowanie kolejno siedmiu projektów obecnego dokumen-
tu przedstawiającego ignacjański model wychowania. Zebrano 
osoby z każdego kontynentu, aby je przeszkolić i zapoznać 
z możliwościami praktycznego zastosowania modelu. 
 najistotniejszą częścią dokumentu jest przedstawienie pięciu 
elementów ignacjańskiego modelu pedagogii. Poszczególne 
elementy zostaną krótko scharakteryzowane. aby zrozumieć 
ten dokument, trzeba go odczytywać w duchu ignacjańskim 
z uwzględnieniem apostolskich ideałów zawartych w Charakte‑
rystycznych cechach jezuickiego wychowania. chodziło o to, żeby 
zaistniała systematycznie opracowana pedagogia, której istota 
i metody wyraźnie przedstawiają wizję współczesnej misji wy-
chowawczej jezuitów 156. nie polegało to na tworzeniu jednolitych 
programów, ale przedstawieniu swoistego stylu i sposobu wy-
chowania oraz nauczania, w którym zawiera się przekaz wiedzy 
i osobisty wzrost uczniów 157.
 dokument został nazwany Pedagogia ignacjańska – podejście 
praktyczne. jest przeznaczony nie tylko dla szkół jezuickich, ale 
może być pożyteczny w każdym ośrodku wychowawczym in-
spirowanym doświadczeniem św. ignacego zapisanym w Ćwi‑
czeniach duchowych, Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego, Ratio 
Studiorum, Charakterystycznych cechach jezuickiego wychowania. 

3.3.2.1. Model pedagogiki ignacjańskiej

 Wspomniany ignacjański model pedagogii zawiera pięć kro-
ków, pięć elementów:
 1. kontekst, 
 2. doświadczenie, 
 3. refleksję, 
 4. działanie, 
 5. ewaluację (ocenę).

156 Pi 3.
157 Por. tamże 4.
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 Wymienione elementy modelu pedagogii ignacjańskiej są 
kolejno omówione w dokumencie Pedagogia ignacjańska.

 ad 1) kontekst
 ignacy, zanim rozpoczął dawanie Ćwiczeń konkretnemu 
człowiekowi, zawsze chciał poznać jego postawę wobec Boga 
i modlitwy. Uważał on, że to właśnie doświadczenie odprawia-
jącego Ćwiczenia powinno kształtować i określać zakres ćwiczeń 
w czasie rekolekcji. Zatem ten, który udziela Ćwiczeń, nie tylko 
wybiera ćwiczenia dla danej osoby, ale także dostosowuje je do 
osoby. Podobnie będzie więc z wychowawcą inspirowanym za-
łożeniami św. ignacego.
 omówiona wyżej osobista troska i zainteresowanie jednostką 
wymaga od wychowawcy, aby ten zapoznał się, najlepiej jak to 
jest możliwe, z dotychczasowym doświadczeniem życiowym 
wychowanka czy podopiecznego. to doświadczenie stanowi 
punkt wyjścia w modelu pedagogii ignacjańskiej, ale nigdy nie 
jest ono zawieszone w próżni. stąd ważne jest poznanie konteks-
tu, w ramach którego przebiega proces wychowania i nauczania 
wychowanka, a więc proces jego rozwoju. W ten sposób wycho-
wawca będzie mógł lepiej zrozumieć „świat” wychowanka 158.
 Poznanie kontekstu wychowanka pomaga zrozumieć, co 
wpływa na proces uczenia się i rozwoju ucznia. aby między wy-
chowawcą a wychowankiem powstawała relacja autentyczności 
i prawdy, potrzeba wzajemnego zaufania i szacunku, a te mogą 
się zrodzić w wyniku względnie stałego doświadczenia drugiej 
osoby jako towarzysza w podejmowanym trudzie rozwoju. takie 
rozumienie wymaga otwarcia się na doświadczenie i całokształt 
tego, co dokonuje się zarówno na zewnątrz, jak i w samej osobie 
wychowanka 159.
 Wychowawca powinien brać pod uwagę rzeczywisty kon-
tekst życia wychowanka, kontekst społeczno-ekonomiczny, 
polityczny, kulturalny, środowiskowy, szkolny. nie można 

158 Por. tamże 34.
159 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 37.
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zapomnieć, że sam wychowawca czy nauczyciel stanowi także 
element kontekstu życia wychowanka. 
 kontekst społeczno-ekonomiczny, polityczny i kulturalny 
może w dużej mierze wpłynąć na rozwój wychowanka jako 
„człowieka dla innych”. Ubóstwo, opresywne systemy politycz-
ne zniechęcają do otwartości i poszukiwań nowych horyzontów. 
 kolejnym elementem kontekstu młodego człowieka jest szko-
ła. to właśnie pisane i niepisane normy tworzą atmosferę życia 
szkolnego, jej klimat. W szkołach inspirowanych pedagogiką 
ignacjańską element formacji religijnej będzie tym, co nadaje 
jej specyficzny charakter. Właściwy klimat szkoły czy instytucji 
wychowawczej sprzyja rzetelności w podejściu do swojej pracy, 
szacunkowi dla innych, zaufaniu. specyfiką takiej szkoły jest 
nieustanna troska o wdrażanie idei cura personalis. 
 kontekst pozwala więc ocenić gotowość wychowanka do 
nauki, do poznawania coraz to nowszych elementów rzeczywi-
stości. skupienie się wychowawcy na wiedzy o wychowanku 
wynikającej z kontekstu jego życia 

może uwydatnić wrażliwość i siłę z wcześniejszych doświad-
czeń rodzinnych, wychowawczych, społecznych, religijnych 
i politycznych, które prawdopodobnie oddziałują na naukę 
pozytywnie lub negatywnie 160.

 Wychowawca powinien znać i rozumieć świat wychowanka 
wyznaczany przez wiele czynników: rodzinę, szkołę, rówieśni-
ków, kulturę młodzieżową i obyczaje, a także politykę, religię, 
środki przekazu, sztukę, muzykę i inne 161.

 ad 2) doświadczenie
 doświadczenie dla ignacego oznacza „smakować coś 
wewnętrznie”. najpierw trzeba poznać fakty, idee, zasady, 

160 V.j. duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjańskiej, 
dz. cyt., s. 182.

161 Por. W. kubik, Dydaktyka szkoły wyższej z perspektywy pedagogiki ignacjań‑
skiej, w: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. d. skulicz, Wydaw-
nictwo Uj, kraków 2004, s. 39.
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a następnie starać się je zrozumieć i właściwie ocenić 162. oznacza 
to, że aby czegoś doświadczyć, należy zaangażować całą osobę, 
umysł, serce, wolę. Zatem używając pojęcia doświadczenie w ro-
zumieniu pedagogiki ignacjańskiej, mamy na myśli 

wszelką aktywność wychowanka (ucznia), w której – oprócz 
intelektualnego poznania rozważanej treści – zostaje także za-
uważony przez niego element natury uczuciowej 163.

 Poznawanie nowego materiału przez ucznia i nabywanie 
przez młodego człowieka nowych doświadczeń życiowych 
winno w nim wzbudzać twórczy niepokój, czyli w jakiś sposób 
poruszać również sferę uczuciową. tak rozumiane doświadcze-
nie będzie poznawaniem rzeczywistości w ramach konkretne-
go przeżywania i działania wychowawczego. stąd w procesie 
wychowania i nauczania należy zwracać większą uwagę na 
doświadczenie bezpośrednie, a zmniejszać ilość doświadczenia 
pośredniego (zastępczego).
 często jednak doświadczenie bezpośrednie jest niemożliwe, 
zatem posługując się doświadczeniem pośrednim, wychowawca 
czy nauczyciel winien pobudzać wyobraźnię młodego człowieka 
poprzez odgrywanie ról i wszelkie inne sposoby. Będziemy mie-
li wtedy do czynienia z doświadczeniem niejako wywołanym 
przez wychowawcę w celu lepszego poznania 164. W ten sposób 
można poznać nie tylko nową wiedzę, ale zobaczyć, jak się na 
nią reaguje i w ten sposób zaangażować całą osobę w poznawa-
nie i rozumienie ludzkiej rzeczywistości. 

 ad 3) Refleksja
 Po pracach johna deweya wychowaniu towarzyszy świado-
mość, że nie można w procesie towarzyszenia młodym ludziom 
w rozwoju zatrzymywać się tylko na umożliwianiu doświad-
czenia, gdyż odbywa się ono w ramach interakcji czasowych 

162 Por. tamże, s. 182.
163 Pi 43.
164 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 232.
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i treściowych. Pomocne i konieczne jest pogłębienie doświadcze-
nia poprzez refleksję 165.
 Refleksja w pedagogice ignacjańskiej 

oznacza staranne rozważenie pewnego tematu, doświadczenia, 
idei, zadania lub spontanicznej reakcji, żeby móc pełniej pojąć 
ich znaczenie. jest to proces, za pomocą którego wydobywa się 
znaczenie z ludzkiego doświadczenia 166.

aby tego dokonać, posługujemy się pamięcią, rozumem, wyob-
raźnią i uczuciami, odkrywając odniesienia do innych aspektów 
wiedzy i ludzkiej działalności.
 Podejmowanie refleksji nad doświadczeniem ma ocenić jego 
przydatność w poszukiwaniu prawdy i wolności. Refleksja win-
na kształtować świadomość wychowanków, ich przekonania, 
wartości, postawy, czyli stawać się nie tylko poznawaniem, ale 
i elementem formacyjnym. odnajdujemy tu dynamikę rozezna-
wania, czyli elementy Ćwiczeń duchowych.
 dla ignacego rozeznawanie, które jest swoistego rodzaju 
refleksją, oznaczało zrozumieć wewnętrzne motywacje i badać 
przyczyny swych doświadczeń oraz ocenić prawdopodobne 
konsekwencje wyborów, aby osiągnąć upragniony cel – stawać 
się osobą wolną, która szuka, znajduje i spełnia wolę Bożą w każ-
dej sytuacji 167.
 W dokumencie Pedagogia ignacjańska podkreślono, że wydo-
bywanie znaczenia ludzkiego doświadczenia może się odbywać 
przez: jaśniejsze zrozumienie zgłębianej prawdy, zrozumienie 
źródeł wrażeń lub reakcji człowieka oraz wyrobienie sobie oso-
bistego punktu widzenia co do wydarzeń, idei, prawdy lub znie-
kształceń prawdy; przez zrozumienie tego, kim jestem (co mną 
kieruje i dlaczego) i kim mógłbym być w stosunku do innych 168.
 na etapie refleksji w ignacjańskim modelu wychowania waż-
nym i zasadniczym zadaniem wychowawcy czy nauczyciela jest 

165 Por. tamże.
166 Pi 49.
167 Por. V.j. duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjańskiej, 

dz. cyt., s. 183.
168 Pi 50-54.
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tak sformułować pytania, aby poszerzały one świadomość ucz-
niów i skłoniły ich do uwzględniania poglądów innych ludzi. Bar-
dzo ważne jest, aby wychowawca nie narzucał własnego punktu 
widzenia. chodzi o to, aby uwrażliwiać wychowanków na huma-
nistyczny aspekt nowo poznawanej rzeczywistości i przyczyniać 
się w miarę możliwości do dążenia do doskonałości. Wszystko to 
winno się odbywać z poszanowaniem wolności wychowanka. na-
wet jeżeli uczeń czy wychowanek pójdzie swoją drogą, niezdolny 
do rozwijania się pełniej w kierunku altruizmu i sprawiedliwości, 
w „byciu dla innych”, wychowawca musi uszanować tę wolność. 
Wychowawca dzięki refleksji staje się siewcą ziarna, ale owoce 
zbierać już będzie inny ktoś. Refleksja w modelu pedagogiki igna-
cjańskiej jest tym elementem, który pozwala wzrastać i rozwijać się. 
 tak rozumiane doświadczenie i refleksja są sposobem postę-
powania pozwalającym na integralną formację wychowanka. nie 
są tylko opanowaniem przedmiotu, ale także poszukiwaniem 
sensu i w konsekwencji prowadzą do dokonywania osobistych 
wyborów (działania). doświadczenie i refleksja nie są zjawiska-
mi oddzielnymi, gdyż 

każda refleksja zawiera w sobie pewne doświadczenie intelek-
tualne lub uczuciowe, intuicję, pewną jasność, wizję świata, 
samego siebie i innych 169.

 W modelu pedagogiki ignacjańskiej refleksja jest w pełni 
dojrzała tylko wtedy, jeżeli prowadzi do podjęcia decyzji i zaan-
gażowania, czyli do działania w duchu miłości 170.

 ad 4) działanie
 działanie, według dokumentu Pedagogia ignacjańska, odnosi 
się do wewnętrznego wzrostu człowieka na podstawie przeży-
tego doświadczenia, nad którym przeprowadzono  refleksję 171. 

169 tamże 58.
170 Por. W. kubik, Dynamika procesu nauczania – uczenia się w pedagogice ig‑

nacjańskiej, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej szkoły Filozoficzno-
-Pedagogicznej ignatinUM w krakowie”, 2003, s. 93.

171 Pi 62.
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św.  ignacy uważał, że „miłość objawia się w czynach, a nie w sło-
wach” i stąd już w pierwszych szkołach ignacy i pierwsi jezuiccy 
wychowawcy zwracali uwagę na formowanie postaw, wartości 
i ideałów tak, aby zgodnie z nimi wychowankowie mogli w róż-
nych sytuacjach podejmować dobre decyzje i by chcieli wnosić 
swój wkład w dobro społeczeństwa.
 Właściwie przeprowadzona refleksja nad przeżytym do-
świadczeniem nie może pozostawić człowieka obojętnym 
i sprawia, że popychany wewnętrzną siłą podejmuje zaangażo-
wanie. św. ignacy w swojej pedagogii zwraca uwagę na element 
uczuciowo -oceniający w procesie wychowania i uczenia się. 
Wiedział doskonale, że to uczucia są siłą motywacyjną prowa-
dzącą człowieka od rozumienia do zaangażowania i to właśnie 
one pozwalają „czuć i smakować”, czyli pogłębiać osobiste 
doświadczenie 172.
 Zaangażowanie, o którym mówi św. ignacy, nie jest jakimkol-
wiek zaangażowaniem, ale nieustannym poszukiwaniem magis, 
dla lepszego służenia Bogu i ludziom. 
 działanie w ignacjańskim modelu wychowania, które jest 
konsekwencją wewnętrznego wzrostu, ma dwa etapy. Pierw-
szym są wybory wewnętrzne. ich istotą jest poruszenie woli po-
przez zrozumienie znaczenia i podjęcie wyborów. Zrozumienie 
znaczenia w taki sposób, aby jakaś poznana prawda czy rzeczy-
wistość stała się punktem odniesienia lub predyspozycją, która 
warunkuje wszelkie decyzje. to etap, w którym młody człowiek, 
prowadzony przez wychowawcę, uznaje jakąś prawdę za swoją, 
pozostając jednocześnie otwartym na to, dokąd może ona do do-
prowadzić. drugim etapem działania są wybory ujawnione na 
zewnątrz. Prawda uznana przez człowieka staje się jego częścią 
i prowadzi do zaangażowania zgodnie z nowym przekonaniem. 
doświadczając dobra od innych, podejmując nad tym doświad-
czeniem refleksję i przyjmując czynienie dobra jako swój priory-
tet, będzie czynił dobro wokół siebie.

172 Por. tamże 61.
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 tak rozumiane działanie jest przełożeniem na praktykę pod-
kreślanej już w Charakterystycznych cechach jezuickiego wychowania 
zasady, że „miłość objawia się w czynach, a nie w słowach”.

 ad 5) ewaluacja
 ewaluacja według ignacjańskiego modelu wychowania to 
sprawdzenie, na ile i w jaki sposób wychowanek przybliżył się 
do zakładanego na danym etapie wychowania i rozwoju celu 173. 
cel poszczególnych etapów rozwoju będziemy zawsze jednak 
widzieli w odniesieniu do celu ostatecznego, jaki wyznaczył 
swojej „pedagogice” św. ignacy. Ważne jest okresowe ocenianie 
postępów uczniów w nauce, ale ignacjańska pedagogia w swo-
im wychowaniu wykracza poza wykształcenie szkolne. ewa-
luacja dokonuje się w patrzeniu całościowym na osobę i w jej 
kształtowaniu „bycia dla innych”. dlatego oprócz postępów 
w nauce ważna jest też okresowa ewaluacja postaw i zachowań 
wychowanka, w zasadzie wszystkich możliwych aspektów rze-
czywistości, w których on funkcjonuje. Wychowawca ma wtedy 
możliwość udzielenia informacji zwrotnej podopiecznemu, deli-
katnego uświadomienia mu potrzeby wzrostu, aby za jakiś czas, 
bogatszy o nowe doświadczenia, mógł ponownie przebadać 
swój rozwój i swoją drogę przybliżania się do celu. ewaluacja 
jest pomocnym elementem na drodze realizacji ignacjańskiego 
magis. dokonywana w procesie wychowania pozwala zobaczyć, 
co się dzieje na początku, w trakcie i na końcu procesu, który 
jednocześnie jest procesem ciągłym.
 Ignacjański model wychowania jest procesem, który trwa nie-
ustannie. trudno bowiem określić, kiedy się kończy doświad-
czenie, a zaczyna refleksja. często jest tak, że refleksja nad 
jednym doświadczeniem przekształca się w doświadczenie dla 

173 Piąty element ignacjańskiego modelu wychowania w tekście oryginal-
nym nosi nazwę evaluation. na język polski często w kontekście pedagogiki 
ignacjańskiej bywa on tłumaczony jako „ocena”. W naszym rozumieniu słowo 
„ocena” jest w Polsce rozumiane stosunkowo pejoratywnie. oryginalne słowo 
evaluation bywa też tłumaczone na język polski jako „ewaluacja”, co zdaje się 
być bliższe ignacjańskiemu duchowi, stąd w naszej rozprawie na określenie 
piątego elementu ignacjańskiego modelu wychowania będziemy używali tego 
terminu.

Wychowawca...17 
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następnej refleksji, a ewaluacja staje się działaniem i doświad-
czeniem dla kolejnego cyklu procesu. Wszystko to odbywa się 
w duchu nieustannego magis.
 konsekwencją stosowania ignacjańskiego modelu wychowa-
nia jest nabywanie zwyczaju uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwijanie własnego doświadczenia, refleksyjne rozumienie 
rzeczywistości wykraczające poza własne ego i znalezienie właś-
ciwych kryteriów i motywów do działania 174.
 chodzi o to, aby wychowanie i wykształcenie dawało mło-
dym ludziom możliwości harmonijnego rozwijania wrodzo-
nych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, by 
w konsekwencji doprowadzić do „coraz doskonalszego zmysłu 
odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia 
przez nieustanny wysiłek ku osiąganiu prawdziwej wolności, po 
wielkodusznym i stanowczym przezwyciężaniu przeszkód” 175. 
W pedagogice ignacjańskiej można to przedstawić za pomocą 
następującego schematu:

schemat: schemat modelu pedagogiki ignacjańskiej(ignacjańskiego modelu 
wychowania)

Źródło: W. Żmudziński, Cel pracy wychowawczej w szkołach jezuickich, „Horyzon-
ty Wiary” 6(1995)4, s. 69.

 Przedstawiony ignacjański model wychowania może pomóc 
wychowawcy w otwieraniu się nowe możliwości wzbogacania 

174 Por. s.j. korth, Preies of Ignatian Pedagogy: A Practical Approach, w: A Jesuit 
Education Reader, dz. cyt., s. 284.

175 dWcH 1.
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swojej pracy wychowawczej o nowe metody pracy i pogłębione 
treści wychowania.
 Zrozumienie modelu i jego założeń dopinguje wychowawcę 
do zgodności tego, co przekazuje młodym ludziom, z jego włas-
nymi postawami życiowymi. stosowanie ignacjańskiego modelu 
wychowania zachęca do sięgania po coraz to nowsze metody 
angażujące wychowanka i pobudzające jego aktywność oraz 
umożliwia podjęcie pogłębionej refleksji nad swoją działalnością 
wychowawczą, połączonej z samooceną 176.
 dokument Pedagogia ignacjańska wyznacza bardzo konkretne 
miejsce wychowawcy w ustalonym ignacjańskim modelu wy-
chowania. Wychowawca ma ułatwiać wychowankowi drogę do 
prawdy oraz stwarzać warunki, kłaść fundamenty i dostarczać 
okazji, aby u młodego człowieka powstawało ciągłe, wzajemne 
oddziaływanie między doświadczeniem, refleksją a działaniem. 
Będziemy zatem mieli tutaj przetworzony schemat relacji, który 
prezentowaliśmy przy okazji Ćwiczeń duchowych:

schemat: Relacja prawda – wychowanek – wychowawca według Ćwiczeń 
duchowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Pi 27.

 Wychowawca, znając kontekst wychowanka, stwarza wa-
runki, w których młody człowiek gromadzi dane z własnego 

176 Por. W. Żmudziński, Cel pracy w szkołach jezuickich, dz. cyt., s. 73. 
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doświadczenia. Wychowanek wyłania to, co już rozumie w od-
niesieniu do faktów, uczuć, wartości, poglądów, pojęć i intuicji, 
by z takim zapleczem podjąć refleksję nad nowością danego do-
świadczenia. następnie wychowawca wprowadza wychowanka 
w umiejętność i technikę ignacjańskiej refleksji, w którą zostają 
wprzęgnięte pamięć, rozum, wyobraźnia i uczucia.
 Podopieczny stara się wychwycić to, co ma istotne znaczenie 
i wartość w danym doświadczeniu, aby następnie odkryć jego 
szersze odniesienie do innych aspektów rzeczywistości i ocenić to 
doświadczenie w perspektywie dalszego poszukiwania prawdy.
 Refleksja staje się więc procesem kształtującym świadomość 
wychowanka, jego codzienne postawy, wartości, przekonania, 
sposoby myślenia.
 świadomie i w wolności podjęta refleksja sprawia, że osoba 
pragnie iść dalej, nie zatrzymując się tylko na sferze poznawczej. 
Prowadzi do działania, w którym rolą wychowawcy jest staranie 
się, aby zaistniały okoliczności wyzwalające i pobudzające wolę 
wychowanka do wyboru najlepszej drogi, opierając się na tym, 
czego doświadczył. W rezultacie wychowawca pomaga dostrzec 
wychowankowi jego postęp i rozwój, w ten sposób dokonując 
ewaluacji przebytej drogi 177.
 dokument Pedagogia ignacjańska powstał po to, aby wizja nie 
pozostała bez metody 178.

3.3.3. Dekrety XXXIV i XXXV Kongregacji Generalnej 
Towarzystwa Jezusowego

 kongregacja generalna towarzystwa jezusowego to zebranie 
delegatów wszystkich prowincji i regionów. jest to najwyższe 
ciało prawodawcze, najwyższy organ władzy ustawodawczej 
zakonu. kongregacje generalne zbierają się w celu wyboru no-
wego generała lub dla rozstrzygnięcia najważniejszych spraw 

177 Por. Pi 27-28.
178 Por. V. duminuco, nowe Ratio na nowe millennium?, dz. cyt., s. 215.
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dotyczących całego zakonu 179. do tej pory odbyło się 35 kongre-
gacji generalnych od powstania towarzystwa jezusowego. na 
zakończenie kongregacji redagowany jest dokument końcowy, 
będący owocem refleksji uczestników i wytyczający zadania dla 
jezuitów na najbliższe lata.
 Przedmiotem naszej analizy będą Dekrety XXXIV Kongregacji 
Generalnej, która obradowała w dniach 5 stycznia – 22 marca 1995 
roku. Została zwołana w celu dostosowania prawa zakonnego do 
zreformowanego prawa kanonicznego i w tym świetle ukierun-
kowania misji zakonu we współczesnym świecie. odnajdujemy 
tu pragnienie postępowania według ducha ignacjańskiego we 
współczesnym świecie we wszystkich dziedzinach apostolskie-
go działania jezuitów.
 Uczestnicy XXXiV kg potwierdzili to, co rozeznali pierwsi je-
zuici w XVi wieku, mianowicie że jednym z elementów ich misji 
jest nauczanie i prowadzenie szkół oraz tak zwanego szkolnictwa 
nieformalnego 180. nieustannie też odczytując znaki czasu, jak to 
zalecał ignacy, potwierdzili jezuici, że współcześnie już nie mogą 
sami wypełniać swojej misji. Potrzebna jest współpraca ze świe-
ckimi. Mając w pamięci, że XXXiV kg została zwołana między 
innymi po to, aby ukierunkować misję zakonu we współczesnym 
świecie, zakładamy, że jest ona inspirowana tym samym duchem, 
który inspirował jezuitów przez wieki, czyli duchem św. ignace-
go. Podejmujemy się refleksji nad tym dokumentem, gdyż sporo 
miejsca poświęcono w nim działalności wychowawczej. 
 XXXiV kg podkreśliła trzy aspekty współczesnej misji koś-
cioła. są to troska o tożsamość, czyli służbę wierze, dialog z kul-
turą i dialog międzyreligijny. tożsamość szkół winna zatem cha-
rakteryzować się nie tylko jakością nauczania i kształcenia, ale 
i harmonijną współpracą w podejmowaniu zadań posługi wierze 
i szerzenia sprawiedliwości 181. Wszystkie osoby  pracujące lub 
współpracujące w ramach działalności wychowawczej zachęca 

179 Por. j. kołacz, Słownik języka i kultury jezuitów polskich, dz. cyt., s. 148-149.
180 Dekrety XXXIV Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, Rzym 1995, 

419. W dalszej części rozprawy odnosząc się do Dekretów XXXIV KG, będziemy 
używali skrótu XXXiV kg. 

181 Por. XXXiV kg 410.
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do pracy ten sam charyzmat ignacjański, bez względu na to, czy 
jest to jezuita, czy osoba świecka. XXXiV kg odczytała na nowo 
charyzmat ignacjański, dostosowując ignacjańskie spojrzenie na 
rzeczywistość do współczesności.
 Wprowadzając i budując królestwo Boże tu i teraz, należy 
służyć wierze poprzez szerzenie sprawiedliwości, poznanie kul-
tury oraz otwarcie się na inne doświadczenia religijne. szerzenie 
sprawiedliwości odbywa się poprzez przekazywanie wiary, prze-
kształcanie kultury i współpracę z innymi tradycjami. Wycho-
wawca, ukazując inkulturację, może przekazywać wiarę innym, 
prowadzić dialog z innymi tradycjami oraz zachęcać do zaanga-
żowania w dzieło szerzenia sprawiedliwości. inspirując do dialo-
gu, wychowawca uczy dzielenia się wiarą z innymi, krytycznego 
oceniania kultury i troski o sprawiedliwość. Zatem cała praca 
winna mieć na celu służbę wierze i szerzenie sprawiedliwości 182.
 Kongregacja Generalna zaznaczyła, że podstawowym elemen-
tem promocji sprawiedliwości jest szacunek dla godności osoby 
ludzkiej. Wychowawca winien zwracać uwagę, czy podstawowe 
potrzeby wychowanka są zaspokojone oraz czy jego prawo do 
wolności nie jest naruszone. Wychowawca winien ukazywać 
i zachęcać do odpowiedzialnego i pełnego szacunku wzajem-
nych odniesień pomiędzy różnymi narodami, kulturami, środo-
wiskiem i Bogiem żywym obecnym pośród ludzi 183.
 instytucja wychowawcy ignacjańskiego według XXXiV kg 
zrodziła się wspólnej refleksji jezuitów i świeckich pracujących 
w instytucji wychowawczej prowadzonej przez towarzystwo 
jezusowe. każda ze stron wnosi własne doświadczenie, do-
pełniając w ten sposób formacji wychowania młodych ludzi. 
kongregacja zaleca rozwijać wizję wychowawcy wyłaniającą się 
z dokumentów: Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania 
i Pedagogia ignacjańska. Wychowawca winien być osobą starannie 
przygotowaną do swojej pracy oraz wprowadzoną w chary-
zmat i pedagogikę ignacjańską. Współcześnie w wielu szkołach 
prowadzonych przez jezuitów funkcjonują odrębne programy 

182 Por. tamże 47-48.
183 Por. tamże 55 i 59.
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formacyjne wprowadzające w charyzmat ignacjański 184. XXXiV 
kg zachęca do dzielenia się ignacjańskim dziedzictwem po-
przez podejmowanie partnerskiej współpracy ze świeckimi. są 
to zwykle świeccy, którzy utożsamiają się z ignacjańską tradycją 
i sami przejmują ignacjańskie wartości i zasady 185.
 W całej swojej pracy wychowawca w pedagogice ignacjańskiej 
winien solidnie przekazywać wiedzę i podstawy wiary, dostoso-
wując program do wieku wychowanków. Współczesność, często 
zsekularyzowana, stawia przed wychowawcą ignacjańskim wy-
zwanie łączenia wiary z istotnymi elementami współczesnych i tra-
dycyjnych kultur. Wychowawca wszędzie, gdzie znajdzie miejsce 
pracy, winien pomagać swoim podopiecznym i wychowankom 
rozwijać zdolności techniczne i społeczne, zapewniać im wycho-
wanie religijne i etyczne, ukierunkowane na analizę i przemianę 
sytuacji społecznej. Właściwe zadanie wychowawcze inspirowane 
ignacjańskim charyzmatem to formacja ludzi dla innych.
 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej kładzie nacisk na 
jakość wychowania. Potrzebna do tego jest niejednokrotnie in-
terdyscyplinarna wiedza, tolerancja, czynienie sprawiedliwości 
społecznej i opcja na ubogich.
 Pedagogika ignacjańska jest zanurzona w tradycji kościoła. 
nie ulega zatem wątpliwości, że posługa na polu wychowania 
jest również częścią budowania królestwa Bożego tu i teraz. 
Posługa na polu edukacji, praktyczna realizacja pedagogiki 
ignacjańskiej jest częścią realizacji misji kościoła. W ramach 
swojej pracy wychowawca ignacjański winien umożliwiać pod-
opiecznym lepsze poznanie ignacjańskiej tradycji i duchowości. 
ta sama duchowość ignacjańska niejako zaprasza wychowawcę 
do wzrastania w osobistym powołaniu 186, a to wymaga od niego 
samego stałej formacji własnej 187.
 W zakończeniu dokumentu uczestnicy kongregacji pod-
kreślili, ich zdaniem, najbardziej istotne współcześnie cechy 

184 tamże 417.
185 Por. tamże 354.
186 Por. tamże 342.
187 Por. tamże 69-70.
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ignacjańskiego sposobu postępowania 188, również dla ignacjań-
skiego wychowawcy. jako pierwszą cechę wymienia się głębokie, 
osobiste poznanie jezusa chrystusa. Zakłada się zatem osobistą 
i osobową relację z chrystusem pielęgnowaną przede wszystkim 
podczas modlitwy. Postawą charakterystyczną przy podejmo-
waniu jakiejkolwiek aktywności winna być kontemplatywność 
w działaniu.
 Będzie to oznaczało włączenie Boga do zadań, jakie niesie 
codzienność, na jego warunkach i na jego sposób, nieustanne 
przenikanie się doświadczenia, refleksji, decyzji i działania, 
co wyraźnie zostało podkreślone w dokumencie Pedagogika 
ignacjańska – podejście praktyczne. następną ukazaną cechą jest 
wezwanie do posługi na polu nauki i wychowania, rozumiane 
w kontekście doświadczenia samego ignacego, aby wykorzystać 
wszelkie środki, wiedzę, sztukę, cnoty i dobra współczesnej kul-
tury, by być dla innych (w języku ignacego „pomagać duszom”).
 ludzie inspirowani w swoim życiu ignacjańskim charyzma-
tem to ludzie posłani, zawsze gotowi do podjęcia nowych za-
dań. Wychowawca ignacjański to człowiek, który nie pozostaje 
bezradny wobec rzeczywistości, lecz potrafi zmieniać swoje 
zadania i powinności, kiedy okoliczności tego wymagają. na 
zakończenie ponownie podkreśla się ciągłe poszukiwanie magis 
jako cechy, która powinna przenikać wszystkie inne. W tym co 
ignacjańskie nie ma miejsca na przeciętność.
 ignacjański sposób działania stanowi wyzwanie dla wycho-
wawcy. Ważne jest, aby w każdych okolicznościach potrafił 
postępować, opierając się na nim.
 konieczność i dużą potrzebę długoterminowego zaangażo-
wania się w dynamice ignacjańskiego charyzmatu w edukację 
i wychowanie młodzieży podkreśliła także XXXV kg w 2008 
roku, wykazując tym samym, jak stale potrzeba we współczes-
nym świecie wychowawców, dla których istnieją wartości abso-
lutne, pogłębiających swoje „bycie człowiekiem” oraz starają-
cych się integrować wszystkie wymiary życia w zatomizowanej 
współczesnej rzeczywistości.

188 cechy te przedstawione są w ostatnim dekrecie XXXiV kg 537-561.
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 analiza materiałów źródłowych w celu ukazania osoby wy-
chowawcy w pedagogice ignacjańskiej daje możliwość wniknięcia 
w jej istotę, dotarcia do jej podstaw i założeń oraz tego, jak pier-
wotne założenia wpisywały się w proces wychowania inspiro-
wany ignacjańskim charyzmatem na przestrzeni czasu. Ukazując 
aktualność pierwotnej wizji ignacego w kolejnych dokumentach 
istotnych dla pedagogiki ignacjańskiej, chcieliśmy w pewien spo-
sób wskazać na jej wymiar ponadczasowy, który jest i może być 
ciągle jeszcze aktualny 189, co staraliśmy się wykazać.
 istota wizji pedagogicznej św. ignacego opartej na jego włas-
nym doświadczeniu została zawarta w napisanych przez niego 
Ćwiczeniach duchowych i Opowieści Pielgrzyma. Potwierdził swoje 
podstawowe doświadczenie w Listach i Konstytucjach Towarzy‑
stwa Jezusowego, dając wielokrotnie wskazówki, jak istotę igna-
cjańskiego charyzmatu wprowadzać w codzienne obowiązki, 
nie zatracając podstawowego celu, który przyświeca ignacjań-
skiemu wychowawcy.
 Przełożenie doświadczenia ignacego znalazło się w przygoto-
wanych przez jezuitów i ich współpracowników dokumentach, 
takich jak: Ratio Studiorum, Charakterystyczne cechy jezuickiego 
wychowania, Pedagogia ignacjańska – podejście praktyczne. Potwier-
dzenie aktualności wizji ignacego i sposobu postępowania, jaki 
zaproponował, znalazło się w Dekretach XXXIV i XXXV Kongre‑
gacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, w których pierwotną 
wizję odczytano w kontekście współczesności i współczesnego 
zaangażowania na polu wychowania i nauczania. 

 Podsumowując idee pedagogiki ignacjańskiej, wynikające 
z jej dokumentów źródłowych, a zatem istotne dla pracy wycho-
wawcy ignacjańskiego, można przywołać pięć charakterystycz-
nych cech, które wskazał Robert Mitchell sj. Pierwszą cechą, jaką 
odnajdujemy w materiałach źródłowych, jest inspirowane nie-
ustannym magis umiłowanie jakości i dążenie do doskonałości. 

189 Por. B. śliwerski, Pedagogika bez transcendencji, w: Pedagogika ignacjańska 
wobec wyzwań współczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 80.
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Z tego też powodu wskazywane są standardy zachowania i po-
stępowania zarówno dla wychowawcy, jak i wychowanków.
 kolejną cechą pedagogiki ignacjańskiej – widoczną od począt-
ku w jezuickich ośrodkach wychowawczych – jest podkreślanie 
ważności nauk humanistycznych i nauk przyrodniczych, gdyż 
wychowanie i nauczanie ma przygotować wychowanków zarów-
no do odpowiedzialnego życia, jak i pracy zawodowej. dzisiejszy 
świat, pomimo iż coraz większą rolę odgrywa w nim technologia, 
potrzebuje inżynierów, którzy czytają szekspira, i informatyków, 
którzy rozumieją historię oraz korzenie naszej cywilizacji 190.
 istotne w procesie wychowania ignacjańskiego jest wycho-
wanie moralne i postawy etyczne zarówno w zakresie życia za-
wodowego, jak też osobistego i rodzinnego. Wartości rodzinne, 
osobowe zintegrowanie i etyka zawodowa zawsze były istotne, 
a dziś wobec współczesnych problemów społecznych stanowią 
wielkie wyzwanie. kolejną, bardzo istotną, cechą charaktery-
styczną w wychowaniu ignacjańskim jest umożliwienie wycho-
wankom doświadczenia religijnego. Wychowanek winien mieć 
możliwość wrastania zarówno w wiedzy i nauce, jak i w wierze, 
która daje mu możliwość pełniejszego zrozumienia sensu świa-
ta. sam ignacy doceniał kształcenie intelektu, wiedział jednak, że 
wykształcenie samego intelektu może być niebezpieczne 191.
 na zakończenie R. Mitchell podkreśla, że pedagogika igna-
cjańska jest pedagogią skoncentrowaną na osobie. Powinno się 
zatem czynić, co tylko jest w ludzkiej mocy, aby otoczyć indywi-
dualną troską wychowanka zarówno w szkole czy placówce, jak 
i poza nią. jest to możliwe wtedy, kiedy wychowawca traktuje 
swoje zadanie jako zawód i powołanie, a nie tylko jako pracę.
 tego wszystkiego od samego początku – i można powiedzieć, 
że aż do teraz – uczy wychowawcę poprzez swoją pedagogikę 
św. ignacy. Praca wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej wpi-
suje się w Boże działanie w świecie poprzez służbę drugiemu 
człowiekowi 192.

190 Por. R.a. Mitchell, Five Traits of Jesuit Education, dz. cyt., s. 111.
191 Por. R. Ulich, History of Educational Thought, dz. cyt., s. 152.
192 Por. R.a. Mitchell, Five Traits of Jesuit Education, dz. cyt., s. 111-112.
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Rozdział 4

W Y c H o Wa W c a  i g n a c j a ńs k i

 Według pedagogiki ignacjańskiej osoba wychowawcy jest 
istotnym elementem procesu wychowania. to wychowawca 
wnosi światło w ciemności życia 1. sytuacja wychowawcza, 
w której jednym z podmiotów jest wychowawca, to spotkanie 
w przestrzeni, podczas którego zachodzi wymiana oraz przekaz 
wiedzy i wartości. 
 Wychowanie to droga, którą przebywa wychowanek i wycho-
wawca poprzez wspólne przeżywanie i uczestnictwo w działaniu 
tego, kto już umie być osobą, i tego, kto się osobą uczy być 2. Współ-
bycie i współdziałanie dokonuje się dzięki umiejętności zorgani-
zowania przez wychowawcę atmosfery i klimatu wychowania. 
 Warto zatem wiedzieć dokładnie, jaki ten wychowawca ma 
być. Wychowawcze doświadczenie ignacego loyoli i analiza 
dokumentów kształtujących ignacjańskie myślenie o roli wycho-
wawcy w wychowaniu jest dla naszej rozprawy podstawą do 
ukazania wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej 3. 

1 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, dz. cyt., 
s. 140.

2 Por. a. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, dz. cyt., s. 193.
3 Pomocą przy refleksji nad sylwetką wychowawcy w pedagogice igna-

cjańskiej będzie dla nas „Profil wychowawcy ignacjańskiego” wypracowany 
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 dla pełnego obrazu wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej 
ukazać należy jego model zawierający wizję człowieka i cele 
wychowania, specyfikę metodyki pracy ignacjańskiego wycho-
wawcy, a także jego typowo ignacjańskie funkcje.

4.1. Model wychowawcy ignacjańskiego
 Podejmując się opisania modelu wychowawcy ignacjańskie-
go, obierzemy za punkt wyjścia przedstawioną dla potrzeb na-
szej rozprawy w rozdziale i definicję wychowawcy w szerokim 
znaczeniu. Pisaliśmy, że wychowawca to osoba, która posiada 
określoną wizję człowieka, jasno wyznaczony cel wychowania, 
określony system wartości. 
 Wychowawca w swojej pracy wykorzystuje przede wszyst-
kim specyficzne i charakterystyczne dla danego celu i systemu 
wartości metody, środki, techniki wychowania. jest to osoba, 
która będąc wychowawcą, sama nieustannie troszczy się o swoje 
wychowanie, podejmuje odważnie proces samowychowania, 
stając się tym samym wychowawcą samego siebie. taka postawa 
pozwala pamiętać, że wychowawcą nie jest się „naznaczonym” 
raz na zawsze, ale wychowawcą człowiek staje się każdego dnia 
w duchu ignacjańskiego magis. 
 Przypomniana definicja jest szkieletem, na który nałożone 
zostaną charakterystyczne dla pedagogiki ignacjańskiej elemen-
ty, pozwalające zarysować model wychowawcy w pedagogice 
ignacjańskiej. Przez pojęcie model będziemy rozumieli całościo-
wy, normatywny wzór czy idealny twór dotyczący określonego 
zachowania czy relacji wewnętrznych w zakresie przyjętej kon-
cepcji rzeczywistości. Model to coś, co jest rozpowszechniane 
i propagowane jako pożądane do zastosowania w praktyce 4.

na podstawie doświadczeń pracowników szkół prowadzonych przez jezuitów 
i zrzeszonych w jesuit secondary education association. Por. Profile of the Igna‑
tian Educator, <www.community.jsea.org>, data dostępu 25 sierpnia 2009.

4 Por. k. Polak, Modele nauczania i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce 
akademickiej, w: W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, red. d. skulicz, 
Wydawnictwo Uj, kraków 2004, s. 91.
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 Model wychowania czy modele w wychowaniu, w ujęciu de-
finicyjnym, to konstrukcja teoretyczna w sposób schematyczny 
przedstawiająca przedmiot, stan lub proces wychowania, który 
może być sugerowany do realizowania w praktyce wychowaw-
czej, a będąc swoistym ideałem, posiada znamiona nieosiągalno-
ści 5. tą „nieosiągalnością” w modelu wychowawcy w pedagogi-
ce ignacjańskiej jest magis.
 chcemy zatem przedstawić ignacjańską wizję człowieka, ig-
nacjańską antropologię, która buduje antropologię wychowaw-
cy ignacjańskiego, cel wychowania, charakterystyczne cechy 
wychowawcy ignacjańskiego wyróżniające go spośród wycho-
wawców innych koncepcji pedagogicznych, oraz wychowawcze 
credo ignacjańskiego wychowawcy.

4.1.1. antropologia ignacjańska
 określona koncepcja człowieka oznacza teoretyczne ujęcie 
ludzkiego bytu oparte na jakiejś podstawowej idei 6. jest to py-
tanie o istotę człowieka pojmowanego jako osoba. koncepcja 
człowieka określa istotę człowieczeństwa, uwzględniając cechy 
natury ludzkiej, zachowania człowieka w różnych sytuacjach 
życiowych oraz możliwości rozumienia i przeżywania świata 
przez daną osobę wraz z szansami działania i rozwoju. koncep-
cja człowieka powinna także określać, kim on jest, kim się staje 
i kim może być, jeżeli stworzy mu się optymalne warunku roz-
woju, zwłaszcza w procesie wychowania. Przyjęcie w wychowa-
niu określonej koncepcji człowieka ma znaczenie dla określenia 
czynników kształtowania jego osobowości, planów i aspiracji 
życiowych 7. 
 Ukazanie teoretycznej koncepcji człowieka w danej teorii wy-
chowawczej służy bardziej klarownemu wyjaśnieniu konkretnej 

5 Model wychowania, w: Leksykon PWn, Pedagogika, dz. cyt., s. 125.
6 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 523.
7 Por. l. turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, dz. cyt., 

s. 51.
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działalności wychowawczej. trudno jest zdefiniować człowieka, 
gdyż – jak pisze M. nowak – 

człowiek jako taki jest zawsze kimś danym i zadanym, rzeczywi-
stością i projektem, problemem i tajemnicą, podmiotem i przed-
miotem, wolnością i zdeterminowaniem, indywidualnością 
i kolektywem (wspólnotą), prywatnym i publicznym, immanen-
tnym i transcendentnym 8.

Wynika z tego, że człowiek jest złożonością, i w mówieniu 
o człowieku oraz ustalaniu jego obrazu należy tę złożoność 
i wielorakość ludzkiego bytu mieć na uwadze. Pamiętając o tym, 
nie można się poddać redukcjonizmowi, bo 

jeżeli prawdą jest, że obraz człowieka odbija się w koncep-
cjach wychowania, jest więc prawdą też, że obraz ogołocony, 
redukcjonistyczny, będzie prowadził do redukcjonistycznego 
wychowania 9.

 określenie wizji człowieka jest często konsekwencją swoi-
stego procesu hermeneutycznego, w którym zaznacza się świat 
indywidualnych przekonań, przeszłość, dziedzictwo kulturowe 
i sposób, w jaki było przeżywane. Z wychowawczego punktu 
widzenia obraz człowieka nie może być rzeczywistością sta-
tyczną i domkniętą. Wizja człowieka w wychowaniu powinna 
być dynamiczna, uwzględniająca z jednej strony sprawy funda-
mentalne, konstytutywne, a z drugiej – winna mieć perspektywę 
konkretnego ludzkiego doświadczenia w danym momencie hi-
storii. Punktem odniesienia przy określaniu koncepcji człowieka 
w jakimś ujęciu pedagogicznym powinien być zawsze konkretny 
człowiek, a nie jego idea.
 Wizja człowieka w wychowaniu nie jest dziełem zamknię-
tym, dokończonym, dającym się bezpośrednio wcielić w życie. 
Wizja ta musi przechodzić proces dostosowywania się do indy-
widualnych możliwości osoby, uwarunkowanych fazą rozwojo-
wą czy poziomem egzystencji, należy jednak mieć na uwadze 

8 M. nowak, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, dz. cyt., s. 46.
9 tamże, s. 53.
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konkretne okoliczności społecznego rozwoju człowieka 10. taki 
kierunek wskazuje pedagogika otwarta, w której podkreśla się 
potrzebę znajomości etapu rozwoju osoby, jej własności, niepo-
wtarzalność struktury wewnętrznej oraz zakres autonomii i wol-
ności, ukazując jednocześnie granice i możliwości wychowania 
człowieka 11. W takim kierunku również podąża pedagogika 
ignacjańska w specyfice swojej antropologii. ignacjańska wizja 
człowieka została przedstawiona w Fundamencie Ćwiczeń ducho‑
wych ignacego loyoli 12 i można ją wyrazić w takich słowach jak: 
wolność, ufność, łaska, miłość, kontemplacja, służba, działanie, 
chwała, wieczność 13. Punktem wyjścia antropologii ignacjańskiej 
jest przyjęcie prawdy, że człowiek jest stworzony i równocześ-
nie nieustannie stwarzany przez Boga stwórcę. „człowiek jest 
stworzony” oznacza, że to nie sam człowiek jest źródłem życia 
dla siebie, ale jest ono gdzieś na zewnątrz niego, „człowiek «jest» 
więc bez swojego udziału” 14. ignacy, kiedy mówi o stworzeniu 
człowieka, nie używa czasu przeszłego, ale teraźniejszego, czyli 
człowiek jest stale stwarzany przez Boga.
 akt stworzenia nie jest działaniem jednorazowym, ale raczej 
procesem formacyjnym, w którym zachodzi nieustannie pogłę-
biana relacja między Bogiem a człowiekiem 15. świadczy to o tym, 
że Bóg, raz stworzywszy człowieka, nie wycofuje się, tylko cały 
czas jest zaangażowany w swoje dzieło. logiczną konsekwencją 
staje się dynamiczna wizja człowieka, w której jest on stworzony, 
ale nie ukończony, jest osobą ciągle się stającą i rozwijającą. czło-
wiek stworzony jako swoisty szkic jest zdolny tworzyć samego 

10 Por. tamże, s. 53-55.
11 Por. M. nowak, Antropologia pedagogiczna i antropologiczne podstawy peda‑

gogiki, „studia edukacyjne”, 4(2000)5, s. 27-30.
12 treść Fundamentu i jego znaczenia dla ignacjańskiego charyzmatu przed-

stawiliśmy w rozdziale iii rozprawy.
13 Por. R.g. Mateo, Wielkie pragnienia i ideały człowieka, w: Pedagogika igna‑

cjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, dz. cyt., s. 155.
14 a. Żak, Jaką wizję człowieka zakładają Ćwiczenia duchowe?, w: Droga wyzwo‑

lenia. Dynamika Pierwszego tygodnia Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli, red. 
j. augustyn, WaM, kraków 1998, s. 12.

15 Por. t. Muldoon, Postmodern Spirituality and the Ignatian Fundamentam, 
dz. cyt., s. 294.
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siebie, ma dokończyć dzieł stworzenia, czyli osiągnąć pełnię 
człowieczeństwa 16.
 specyfikę antropologii ignacjańskiej można opisać w trzech 
wymiarach: antropologia teleologiczna, antropologia stawania 
się, antropologia relacji.

4.1.1.1. antropologia teleologiczna

 antropologia teleologiczna to antropologia nastawiona na 
cel i ukierunkowanie ludzkiego bytu. cele wychowania są ści-
śle związane z przyjętą koncepcją człowieka, z niej wypływają 
i są zdeterminowane przez ukazane w określonej antropologii 
wartości i normy. cel ostateczny, czy jak go czasami nazywamy 
w teorii wychowania – cel naczelny, zmierza do ukształtowania 
dojrzałej osobowości. W pedagogice chrześcijańskiej będzie to 
dojrzała osobowość, która dostępuje zbawienia 17. 
 ostateczny cel człowieka, a zatem i cel wychowania, w ig-
nacjańskiej wizji rzeczywistości jest ściśle złączony z wizją 
człowieka, o której ignacy loyola pisał również w Fundamencie 
Ćwiczeń duchowych: „człowiek po to jest stworzony, aby Boga, 
Pana naszego chwalił, czcił i jemu służył, a przez to zbawił duszę 
swoją” 18, czyli osiągnął pełnię swojego człowieczeństwa. czło-
wiek, który jest zdolny, posiada potencjał, by tworzyć samego 
siebie, zadając sobie pytanie: „skąd pochodzę i jaki sens mojego 
istnienia”?, „dla kogo żyję?” 19.
 Zdaniem ignacego 

każdy człowiek ma cel, ku któremu zmierza, ale pierwszym 
i nadrzędnym celem w życiu jest uznanie Boga za swego Pana 
i stwórcę i pełnienie jego woli 20.

16 Por. t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., s. 52-54.
17 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 359.
18 Ćd 23.
19 Por. W. królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych 

św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 21.
20 t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce ignacjańskiej, 

dz. cyt., s. 129.
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to postawienie Boga w centrum życia każdego człowieka. czło-
wiek może się realizować w pełni jedynie wtedy, gdy jest ukie-
runkowany na ten cel, a wszystko inne, jak pisze dalej ignacy, ma 
pomagać człowiekowi w osiągnięciu tego celu 21. 
 ignacy, kiedy przedstawia ostateczny cel człowieka, używa 
trzech czasowników: chwalić, czcić, służyć. Mając różne zna-
czenie, wzajemnie się one uzupełniają i rozszerzają rozumienie 
celu ostatecznego. chwalić Boga oznacza widzieć jego dary 
wokół siebie, nasycać się nimi, przyjmować je i dziękować za 
nie. Widzenie darów i za nie dziękowanie wiąże się z tym, że 
najpierw dar trzeba przyjąć. Pierwszym i podstawowym darem 
jest to, że „człowiek jest”, czyli przede wszystkim człowiek musi 
przyjąć samego siebie, takim jakim jest. chwalić to również nie 
przechodzić do porządku dziennego nad sprawami i rzeczami 
codziennymi i myśleć kategoriami daru. niebezpieczeństwami, 
które zabijają wdzięczność, są: ludzka duma, łatwość przyjmo-
wania rzeczy oczywistych oraz fałszywe myślenie wymagania-
mi. człowiek nie może myśleć, że sam wszystkiemu podoła, 
a wszystko, co ma, zawdzięcza jedynie sobie, oraz że wszystko 
człowiekowi się należy, do wszystkiego ma prawo. ignacy w po-
stawie wdzięczności chce niejako wychowywać do dziękowania 
za rzeczy codzienne i naturalne, jak na przykład: pogoda, zdro-
wie, praca zawodowa 22. 
 Rozumienie celu ostatecznego człowieka poszerza drugie 
słowo użyte przez ignacego – czcić. jest to postawa związana 
z pierwszą postawą wdzięczności. czcić Boga znaczy odpowie-
dzieć na jego dar. odpowiedź jest możliwa dopiero wówczas, 
kiedy dar został zauważony i przyjęty. Przyjęcie daru wiąże się 
z okazaniem szacunku dawcy. okazywanie czci i szacunku jest 
dla ignacego reakcją na doświadczenie Boga, na doświadcze-
nie bycia obdarowanym. szacunek dla Boga (dawcy, stwórcy) 
zrodził u założyciela jezuitów także szacunek dla człowieka, 
bo jakże może być inaczej, skoro człowiek jest chwałą Boga. 

21 Por. Ćd 23, „inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka 
i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony”.

22 Por. W. lambert, Słownik duchowości ignacjańskiej, dz. cyt., s. 48.
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W praktyce życia codziennego, również w praktyce wycho-
wawczej, okazywanie czci i szacunku będzie odpowiedzią na 
dar tego, że „człowiek jest”. ta odpowiedź to wypełnianie woli 
Bożej poprzez podejmowanie trudu rozwoju i urzeczywistnia-
nia swojego człowieczeństwa, to realizacja swojego osobistego 
powołania 23.
 ostatnim, trzecim pojęciem, które pomaga lepiej zrozumieć 
cel ostateczny, jest czasownik służyć. Postawa służby wynika 
z dwóch poprzednich i jest z nimi ściśle powiązana. dla samego 
ignacego pragnienie służby powstało z doświadczenia, że to Bóg 
jest tym, który pierwszy służy i pracuje dla człowieka. Bóg, który 
pracuje dla człowieka, „daje”, za co należą Mu się wdzięczność 
i chwała. to domaga się odpowiedzi i okazania szacunku. 
konkretną odpowiedzią jest służba, czyli współpraca z Bogiem 
w jego dziele, współpraca we współtworzeniu samego siebie 
i współtworzeniu innych stworzeń oraz całego wszechświata. 
Wzorem takiej współpracy jest osoba jezusa chrystusa 24. 
 W pedagogice ignacjańskiej, jako mocno osadzonej w wierze 
katolickiej, postawienie celu ostatecznego nie może być inne 
niż u ignacego. Zatem należy tak wychowywać człowieka, aby 
poprzez własny wysiłek osiągnął on swój cel ostateczny 25. temu 
celowi ma również służyć pedagogika, dla osiągnięcia pełni 
człowieczeństwa ukierunkowując zawsze na Boga i na jego rela-
cję z wychowankami, uczniami 26.

4.1.1.2. antropologia stawania się

 antropologia stawania się przyjmuje, że człowiek jest nie-
ustannie stwarzany poprzez relacje, zdarzenia, osoby, które 
spotyka. stale otrzymuje nowe możliwości i szanse, by tworzyć 

23 Por. tamże, s. 51-56.
24 Por. W. królikowski, Duchowy rozwój. Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. 

Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 22.
25 Por. s. Bednarski, upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, Wydawnic-

two księży jezuitów, kraków 1933, reprint z 2003, s. 17.
26 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 43.
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samego siebie. Znajduje to odzwierciedlenie w pojęciu sujeto 27, 
które użyte przez ignacego w Ćwiczeniach duchowych i Konsty‑
tucjach ma formę tener subiecto i oznacza pewien potencjał, czło-
wieka, który stopniowo staje się subiecto. dla ignacego loyoli 
osoba, podmiot (sujeto) to nie ktoś, kto jest ukształtowany, lecz 
ktoś, kto podlega rozwojowi i ma potencjał do rozwoju, czyli 
jakiś zestaw indywidualnych cech, uzdolnień czy talentów 
sprawiających, że dana osoba jest niepowtarzalna i wyjątko-
wa 28. Fundamentem ludzkiej egzystencji w pedagogice igna-
cjańskiej jest miłość stwórcy, jego nieustanna troska. działa on 
w każdej osobie, współtworząc ją w jej codziennym życiu. jest 
to odkrywanie Boga obecnego w człowieku poprzez jego życie, 
jego doświadczenie 29.
 dynamiczne ujęcie wizji człowieka uwzględnia jego właści-
wości wypływające z natury ludzkiej. człowiek jest stworzony 
i jest stwarzany za pomocą samego siebie (tener subiecto) w cza-
sie i przestrzeni, pozostając w relacji do Wartości absolutnej – 
stwórcy, w relacji do samego siebie i relacji do innych ludzi oraz 
otaczającej go rzeczywistości 30. 

27 Sujeto – słowo to w języku hiszpańskim oznacza osobę, podmiot. sam 
ignacy loyola używa tego pojęcia nie zawsze konsekwentnie, jeżeli chodzi 
o pisownię, spotykamy więc formy subieto, suieto, subjecto, sugeto, sugetto i su‑
biecto. to ostatnie określenie znajdujemy właśnie w Ćwiczeniach duchowych (Ćd 
14, 15, 18, 83, 84, 87, 89) w ich oryginalnej wersji w języku hiszpańskim. Pojęcie 
sujeto zasługuje na uwagę, gdyż nie jest to tłumaczenie wprost na język polski 
jako „osoba”. nie będziemy tutaj mieli na myśli potocznego rozumienia tego 
terminu, który w gramatyce oznacza podmiot. Będziemy je w ignacjańskim 
rozumieniu widzieli w kontekście mistycznym i religijnym jako podmiot, czy 
osoba, który się staje, który działa, który posiada swój własny potencjał. Por. 
j.c. coupeau, j.e. gonzález Magaña, Sujeto, w: Diccionario de espiritualidad ig‑
naciana, t. 2, red. j.g. de castro, editorial sal terre, Madryt 2007, s. 1663-1665.

28 Por. tamże, s. 1666.
29 Por. t. Muldoon, Postmodern Spirituality and the Ignatian Fundamentam, 

dz. cyt., s. 296.
30 Por. e. dybowska, Pedagogika ignacjańska – tradycja w ponowoczesności, 

w: „Po życie sięgać nowe…”. Teoria a praktyka edukacyjna, red. M.M. Urlińska, 
a. Uniweska, j. Horowski, Wydawnictwo adam Marszałek, toruń 2012, s. 288.
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4.1.1.3. antropologia relacji

 antropologia relacji to wizja człowieka, którego charakte-
ryzuje bycie w relacji. ignacjańskie bycie w relacji ma cztery 
płaszczyzny: pierwsza – to bycie w relacji do Wartości absolut-
nej (w pedagogice ignacjańskiej jest to Bóg trójjedyny-stwórca), 
druga – to bycie w relacji do samego siebie, trzecia – bycie 
w relacji do otaczającej człowieka rzeczywistości, którą jest dru-
gi człowiek, czwarta – bycie w relacji do otaczającej człowieka 
rzeczywistości materialno-biologicznej 31.
 Relacja do stwórcy wypływa z pełnego miłości twórczego 
aktu Boga. istota tej relacji wyraża się więc w komunikacji mi-
łości, która polega na wzajemnej wymianie darów, na dawaniu 
i przyjmowaniu 32. ta oparta na miłości relacja sprawia, że czło-
wiek nosi w sobie pragnienie Boga i ono wewnętrznie popycha 
go do „szukania i znajdowania Boga we wszystkim”. człowiek 
zatem jest nieustannie w drodze, w stałym poszukiwaniu Boga, 
co pomaga mu się rozwijać i wzrastać. ignacy wręcz wskazuje, 
że człowiek jest do tej relacji stworzony i nikt nie powinien jej 
przeszkadzać 33. Wynika ona z determinującego dążenia istot 
żywych do relacji osobowej z transcendencją oraz z pragnienia 
człowieka, aby w swoim dążeniu do realizacji własnej podmio-
towości znaleźć „doskonały” punkt odniesienia 34.
 Relacja do Wartości absolutnej (stwórcy) w ignacjańskiej 
antropologii powinna doprowadzić osobę do odkrycia i pozna-
nia samego siebie, do relacji z samym sobą. ignacy zwraca tu 
uwagę na trzy władze osoby, które poprzez przyporządkowanie 
im odpowiednich czynności mają służyć rozwojowi człowieka, 
odkrywaniu coraz pełniej i głębiej swojego człowieczeństwa. 
Pierwsza władza człowieka to pamięć, która ma być pomocą 
w przemianie człowieka, przypominając wydarzenia z historii 

31 Por. tamże, s. 285.
32 Por. Ćd 231.
33 Por. t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym miłością – o mistyce igna‑

cjańskiej, dz. cyt., s. 131, por. także Ćd 15.
34 Por. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Wyższa szkoła Filozoficzno-

-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnictwo WaM, kraków 2005, s. 55.
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osobistej czy wydarzenia z historii zbawienia albo przypomina-
jąc sobie prawdy wiary. Pamięć służy też przypomnieniu sobie 
otrzymanych darów i dobrodziejstw, aby uczyć się postawy 
wdzięczności za nie.
 drugą władzą jest umysł, dzięki któremu człowiek rozważa 
i wyciąga wnioski. Umysł pomaga panować nad zmysłowością 
oraz przy podejmowaniu decyzji, w których człowiek musi 
wziąć pod uwagę, co podpowiada rozum. Umysł to władza 
człowieka otwarta na poszukiwanie prawdy i dobra, bo dzięki 
rozumowi człowiek jest w stanie poszukiwać prawdy i dobra. 
największe znaczenie ma trzecia władza, wola, gdyż pobudza 
umysł i pamięć, a jednocześnie porusza uczucia. to wola jest tą 
przestrzenią w człowieku, w której zawiera się cała gama uczuć 
i emocji. odgrywa dużą rolę w podejmowanych wyborach i po-
budza do wierności podjętym decyzjom 35.
 Poznając samego siebie, pozostając w relacji do samego siebie, 
człowiek musi pamiętać, że ludzki byt to nie tylko dusza, ale i cia-
ło, o które również należy dbać. W ciele istnieją zmysły, takie jak: 
wzrok, słuch, powonienie, smak i dotyk – to drzwi duszy, przez 
które może wejść do człowieka nieporządek. W ciele człowiek 
odczuwa cierpienie, przyjemność, głód, pragnienie, ale i w ciele 
odzywają się namiętności, przyjemności i rozkosze zmysłowe, 
które mogą człowieka oddalić od jego celu ostatecznego. cały 
człowiek powinien żyć w harmonii z sobą jako jedność duszy 
i ciała 36.
 stawia też ignacy człowieka w relacji do świata, do otaczają-
cej go rzeczywistości. W tej relacji do „innych rzeczy na obliczu 
ziemi” 37 jest drugi człowiek i wszystkie dary, rzeczy mające 
pomóc człowiekowi wzrastać oraz osiągnąć cel, dla którego zo-
stał stworzony i powołany do istnienia. „inne rzeczy” to także 
wszystkie rzeczy świata materialno-biologicznego mające po-
móc człowiekowi wzrastać oraz osiągnąć cel, dla którego został 

35 Por. tamże, s. 134-136.
36 Por. tamże, s. 137-141.
37 Por. Ćd 23.
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powołany do istnienia 38. człowiek pozostający w relacji do rze-
czy zewnętrznych jest narażony na rozczarowania, lęk, strach, 
nieuporządkowane uczucia, na wewnętrzny nieład. Pozbawie-
nie się lub zaniedbanie dwóch wcześniejszych relacji: relacji do 
stwórcy i relacji do samego siebie może się okazać niebezpieczne 
dla człowieka i jego rozwoju.
 to, co powinno charakteryzować relację człowieka do innych 
ludzi i do innych stworzeń, to ignacjańska obojętność (wolność) 
i zasada tantum quantum 39. nie można jednak pominąć faktu, że 
człowiek jest niejako skazany na bycie w świecie, na bycie stwo-
rzeniem pośród innych stworzeń, i jednocześnie jest konieczne, 
aby używać innych stworzeń. i to właśnie stanowi zagrożenie 
jego wolności 40. człowiek więc zawsze osadzony w kontekście 
historycznym i społecznym jest pod jego mocnym wpływem. 
stąd tak wiele miejsca poświęca ignacy nieuporządkowanym 
uczuciom, czyli takim, które oddalają człowieka od jego celu 
ostatecznego.
 ignacjańska wizja człowieka zakłada, że człowiek doświad-
czający wewnętrznego nieładu i dający się kierować uczuciami 
nieuporządkowanymi powinien uporządkować własne życie 
tak, aby „to służyło dla dobra i zbawienia duszy” 41. U ignace-
go spotykamy cztery znaczenia słowa porządkować (ordenar). 
Pierwsze z nich to wprowadzenie ładu i porządku w życie 42. 
drugie znaczenie dotyczy uporządkowania „wszystkich zamia-
rów, decyzji i czynów”, tak by były podporządkowane w sposób 
czysty służbie i chwale Bożej 43. trzecie rozumienie dotyczy upo-
rządkowania osobistych pragnień, tak by kierowała nimi miłość 
pochodząca od Boga 44. Uporządkowaniu należy także poddać 

38 Por. e. dybowska, Pedagogika ignacjańska – tradycja w ponowoczesności, 
dz. cyt., s. 286.

39 Zasady te zostały omówione w ii rozdziale rozprawy.
40 Por. a. Żak, Jaką wizję człowieka zakładają Ćwiczenia duchowe?, dz. cyt., s. 13.
41 Por. Ćd 1 i 21. tu należy pamiętać, że ilekroć ignacy używa słowa dusza, 

ma na myśli całego człowieka.
42 Por. Ćd 21.
43 Por. Ćd 46.
44 Por. Ćd 16.
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słowa, które powinno się wypowiadać tak, aby nie były próżne 
i nie były skierowane przeciwko innym ludziom 45.
 dopiero człowiek wewnętrznie uporządkowany może być 
w pełni sobą i jest w stanie budować autentyczną relację we 
wszystkich wymiarach.
 dla pedagogiki ważne jest, aby kształtując filozofię człowieka, 
uwzględnić: ontyczną strukturę człowieka; powiązania i zależ-
ności między człowiekiem a światem (granice wolności i odpo-
wiedzialności); rolę wartości w budowaniu złożonego bytu ludz-
kiego 46, co odzwierciedla ukazana antropologia ignacjańska. jest 
ona patrzeniem na człowieka jako na byt dynamiczny, „który 
w czasie swego istnienia kształtuje się, przekształca i rozwija 
prawie we wszystkich swych składnikach konstytutywnych” 47. 

4.1.2. cele wychowania w pedagogice ignacjańskiej
 Przyjęcie konkretnej, wybranej koncepcji człowieka wiąże 
się z respektowaniem właściwości, możliwości, mechanizmów 
funkcjonowania, jakie z niej wypływają. określona wizja czło-
wieka wymaga też formułowania celów wychowania, dobiera-
nia zasad i metod wychowawczych, które te cechy biorą pod 
uwagę 48. obraz, ideał człowieka stanowi swoisty cel wychowa-
nia, w którym zawarte jest dążenie do możliwie najpełniejszego 
realizowania człowieczeństwa 49. Urzeczywistnianie swojego 
człowieczeństwa jest pragnieniem każdej osoby, ponieważ każ-
dy chce poczuć się w życiu spełniony, po prostu szczęśliwy. cele 

45 Por. Ćd 40-41, por. także t. kotlewski, Z sercem hojnym i rozpalonym 
miłością – o mistyce ignacjańskiej, dz. cyt., s. 151-152.

46 Por. W. cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie – zarys problematyki aksjolo‑
giczno‑wychowawczej, Wydawnictwo Uj, kraków 1996, s. 71.

47 tamże, s. 89.
48 Por. l. turos, Pedagogika ogólna, subdyscypliny i nauki pomocnicze, dz. cyt., 

s. 51.
49 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 317.
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wychowania są potrzebne człowiekowi po to, aby otwierały go 
na coraz pełniejsze urzeczywistnianie siebie 50.
 celem wychowania jest to, co człowiek poprzez aktywność 
wychowawczą pragnie osiągnąć. jest to swoisty ideał, obraz 
człowieka, do którego urzeczywistniania wychowanie powinno 
się przyczynić. są to zwykle uniwersalne ideały osobowości 
przyjęte powszechnie dla określonego światopoglądu 51. cele 
wychowania stanowią punkt odniesienia, koordynują, integrują 
i mobilizują działania wychowawcze oraz pozwalają na prze-
trwanie wartości i wzmacniają ich istnienie 52. 
 W odniesieniu do celu ostatecznego praktyka wychowawcza 
pedagogiki ignacjańskiej określiła swoje cele szczegółowe. jeden 
z nich określił ojciec kolvenbach słowami: 

chcemy formować liderów pełniących służbę, na wzór jezusa 
chrystusa, mężczyzn i kobiety kompetentnych, świadomych 
i zaangażowanych całym sercem 53

i w innymi miejscu dodaje: 

dążenie, aby osiągnąć pełny rozwój intelektualny ucznia według 
zdolności danych mu przez Boga, jest słusznie wyróżniającym się 
celem jezuickiego wychowania. jednak jego celem nie było nigdy 
zwykłe gromadzenie wiadomości lub przygotowywanie się do 
zawodu, chociaż jest to ważne i użyteczne dla wybijających się 
liderów chrześcijańskich. ostatecznym celem wychowania jezu-
ickiego jest raczej pełny wzrost osoby, prowadzący do działania 
przenikniętego duchem i obecnością jezusa chrystusa, syna Boże-
go, człowieka-dla-innych. ten cel działania, oparty na zdrowym 
rozumowaniu i ożywiony przez kontemplację, prowadzi uczniów 
do samodyscypliny i inicjatywy, do uczciwości i dokładności. jed-
nocześnie niedbałe lub powierzchowne sposoby myślenia kwali-
fikuje jako niegodne człowieka i co ważniejsze – niebezpieczne dla 
świata, do służby któremu wszyscy są powołani 54.

50 Por. tenże, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 367.
51 Por. W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj – zarys problematyki, dz. cyt., s. 27-31.
52 Por. e. kubiak-szymborska, Cele wychowania – o istocie, źródłach stanowienia 

i potrzebie funkcjonowania, w: e. kubiak-szymborska, d. Zając, Wokół podstawo‑
wych zagadnień teorii wychowania, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2002, s. 102.

53 Pi 13. 
54 tamże12.
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jest to rozwinięcie myśli Pedro arrupe, który mając na uwadze 
cel ostateczny i osobę jezusa chrystusa, streścił cel wychowa-
nia ignacjańskiego jako kształtowanie kobiet i mężczyzn dla 
innych 55. Ma to służyć uformowaniu elity 56 w taki sposób, by 
uczynić ją zdolną do służenia innym, kościołowi, narodowi, 
społeczeństwu, czynienia więcej dla dobra ogółu 57. 
 W procesie nauczania i wychowania w nawiązaniu do celów 
szczegółowych pedagogiki ignacjańskiej należy pamiętać, że 
wychowanek czy uczeń powinien zdobyć takie umiejętności 
i wiedzę, które pozwolą mu w zależności od miejsca i okolicz-
ności odnaleźć i realizować zadania przynoszące jak najwięk-
sze korzyści dobru ogółu 58. Będzie to oznaczało kształtowanie 
w wychowankach postawy kreatywności i swoistej spontanicz-
ności w podchodzeniu do zdobywanej wiedzy, odkrywanych 
umiejętności i formowania swojego człowieczeństwa, aby 
potrafili w sposób wolny i dojrzały analizować otaczającą ich 
rzeczywistość i formułować osąd na ten temat, zawsze jednak 
w odniesieniu do celu ostatecznego 59. 

4.1.3. Profil absolwenta ignacjańskiego wychowania
 Mając na uwadze, że cel wychowania to swoisty ideał, który 
jest punktem odniesienia dla przyjętej antropologii, należy uka-
zać ideał osoby opuszczającej mury ignacjańskiego czy jezuickie-
go ośrodka wychowawczego w jego uszczegółowionej formie. 
Wyraził to Peter Hans kolvenbach, opisując profil absolwenta 
słowami: 

55 tamże 13.
56 elitarność należy tutaj rozumieć w znaczeniu jakościowym i zawsze 

w odniesieniu do jakości w wypełnianiu i realizowaniu człowieczeństwa.
57 Por. H.P. kolvenbach, Wychowanie w duchu św. Ignacego, „Przegląd Po-

wszechny” 114(1998)4, s. 38.
58 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 67.
59 Por. tamże, s. 85.
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naszym ideałem jest osoba harmonijnie uformowana, która jest 
kompetentna pod względem intelektualnym, otwarta na wzra-
stanie, religijna, kierująca się miłością, zaangażowana w czynie-
niu sprawiedliwości w ofiarnej służbie ludowi Bożemu 60.

Wiele szkół jezuickich, głównie tych zrzeszonych w jesuit secon-
dary education association, rozwinęła myśl ojca kolvenbacha 
i ojca arrupe, opracowując profil absolwenta szkoły jezuickiej, 
a szerzej mówiąc profil absolwenta ignacjańskiej placówki edu-
kacyjnej czy wychowawczej. Profil absolwenta został podzielony 
na pięć kategorii opisujących osobę otwartą na rozwój (wzrasta-
nie), intelektualnie kompetentną, religijną, kierującą się miłością, 
zaangażowaną w czynienie sprawiedliwości. każdej z kategorii 
zostały przyporządkowane charakterystyczne elementy, które 
pozostają z sobą w dynamicznej interakcji 61. 

4.1.3.1. otwartość na rozwój

 otwartość na rozwój, na wzrastanie oznacza, że osoba ukształ-
towana w ignacjańskiej placówce edukacyjnej jest osobą emocjonal-
nie, intelektualnie, fizycznie, społecznie i religijnie dojrzałą do tego, 
by podjąć świadomą odpowiedzialność za swój własny rozwój, 
poszukując możliwości poszerzania umysłu, wyobraźni, uczuć 
i religijnej świadomości. człowiek taki pragnie integrować różne 
aspekty swojego życia, angażując się w nie i doskonaląc, otwierając 
się tym samym na perspektywę uczenia się przez całe życie.
 osoba kończąca edukację w szkole jezuickiej i wychowana 
według pedagogiki ignacjańskiej posiada znajomość siebie sa-
mej i poznawania sposobów, jak siebie akceptować ze swoimi 
talentami i ograniczeniami. otwartość na rozwój sprawia, że 

60 chcjW 166.
61 charakterystyka profilu absolwenta ignacjańskiego została opracowana 

na podstawie Profile of the Graduate of a Jesuit High School at Graduation prepared 
by the commission on Research and development jesuit secondary education 
association, published as a section 8 in Foundations – compendium of docu-
ments on jesuit secondary education, jsea 1994, s. 2-6, <www.community.jsea.
org>, data dostępu 27 sierpnia 2009.
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człowiek jest świadomy swoich uczuć oraz emocji i potrafi je 
wyrażać. staje się również bardziej elastyczny i otwarty na inny 
punkt widzenia, a także rozwija nawyk refleksji nad własnym 
doświadczeniem. to powoduje poszukiwanie nowych doświad-
czeń, nawet takich, które zawierają w sobie element ryzyka 
i możliwość porażki. Poszukuje i analizuje pracę zawodową, styl 
życia i życiowe wybory w ramach określonego systemu wartości. 

4.1.3.2. kompetencje intelektualne

 kompetencje intelektualne pozwalają na intelektualną integra-
cję osobistych poszukiwań religijnej prawdy. Ukończenie szkoły 
daje gwarancję, że uczeń ma opanowane podstawowe umiejętno-
ści oraz wiadomości w zakresie wiedzy ogólnej z przedmiotów 
szkolnych i jest przygotowany do dalszych etapów edukacji. Po-
siada umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtuje własny 
styl myślenia i wyrażania swoich myśli zarówno w formie pisem-
nej, jak i ustnej. Rozwija w sobie ciekawość świata i możliwości 
zastosowania wiedzy i umiejętności w nowych sytuacjach.
 Młody człowiek, który kończy szkołę, zna podstawowe za-
gadnienia dotyczące życia politycznego, społecznego i kultural-
nego swojego kraju wraz z ich kontekstem historycznym. Ro-
zumie pracę i obowiązki obywatela swojego kraju oraz bieżące 
problemy, które się pojawiają w społeczeństwie. 

4.1.3.3. Wartości religijne

 W kategorii religii osoba, która kończy szkołę jezuicką, po-
siada podstawową wiedzę dotyczącą doktryny i praktyki życia 
religijnego członka kościoła katolickiego. Potrafi rozważać 
i analizować własne uczucia religijne, swoją wiarę według fun-
damentalnej orientacji na Boga i tradycję wspólnoty.
 instytucja ignacjańska, czy jezuicka, winna dać podstawy 
indywidualnego rozwoju religijnego i pogłębiania wiary. Pod-
stawą takiej postawy jest znajomość ewangelii i osoby jezusa 
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chrystusa oraz nauczania kościoła na ten temat, ze szczególnym 
uwzględnieniem misji chrystusa.
 Młodemu człowiekowi w jezuickiej szkole zostają też naświet-
lone wybrane zagadnienia innych tradycji religijnych niż katolic-
ka. Mając podstawy wiedzy i doświadczenie osobistego spotyka-
nia Boga w czasie modlitwy czy liturgii, absolwent potrafi wziąć 
odpowiedzialność za własne życie wiary i kształtować własne 
sposoby modlitwy. Ma świadomość chrześcijańskich wartości 
moralnych oraz posiada podstawowe rozumienie relacji między 
wiarą w jezusa a byciem „osobą dla innych”. jest także zapoznany 
z nauczaniem kościoła w zakresie sprawiedliwości społecznej. 

4.1.3.4. kierowanie się miłością

 osoba kierująca się miłością jest zdolna podjąć ryzyko budo-
wania coraz głębszych relacji z innymi ludźmi, akceptując ich, 
tak jak siebie, takimi jakimi są. kierując się miłością, absolwent 
szkoły jezuickiej jest w stanie określić moment, kiedy poczuł się 
osobą kochaną przez Boga. W związku z tym jest zdolny do tego, 
by pokochać samego siebie i pozwolić sobie na to, by być kocha-
nym. Ma jednak świadomość, że nie wszystkie relacje w życiu 
będą relacjami na całe życie lub przynajmniej na dłuższy czas. 
Miłość jako prawo wyryte w sercu człowieka pomaga kształto-
wać empatię wobec drugiej osoby i pragnienie służby innym, 
które jest powodem satysfakcji. 

4.1.4.5. czynienie sprawiedliwości

 Uczniowie w szkołach jezuickich otrzymują podstawową 
wiedzę dotyczącą potrzeb społecznych w środowisku lokalnym 
i nie tylko lokalnym po to, aby w życiu dorosłym stawać się 
odpowiedzialnym obywatelem zaangażowanym w czynienie 
sprawiedliwości. Młody człowiek jest świadomy, jak konkretne 
problemy społeczne, takie jak: prawa człowieka, ekologia, żyw-
ność, demografia i inne, wpływają na życie danej społeczności 
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ludzi. Potrafi zauważać przejawy niesprawiedliwości i jej ofiary 
oraz podejmować w miarę możliwości działania, włączając się 
w ten sposób w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
w którym ludzka godność jest wartością naczelną. człowiek 
zaangażowany w czynienie sprawiedliwości zna podstawowe 
sposoby wpływania na sprawy publiczne i społeczne poprzez 
głosowanie w wyborach na każdym szczeblu. 
 twórcy profilu absolwenta szkoły jezuickiej mają świado-
mość, że oddziaływanie szkoły na rozwój konkretnej osoby jest 
ograniczone. na młodego człowieka ma bowiem wpływ wiele 
czynników, które są niejako poza „kontrolą” szkoły. są nimi 
rodzina, koledzy, grupa rówieśnicza, kultura młodzieżowa 
i ogólnie warunki społeczne, w jakich żyją. szkoła czy instytucja 
wychowawcza stara się ukierunkować młodych ludzi na naj-
ważniejszy cel, realizację swojego człowieczeństwa. 
 Realizując cele szczegółowe, nie można zapomnieć o celu 
ostatecznym, który wyznaczany dla pracy wychowawczej powi-
nien zawierać oprócz 

akademickiej doskonałości, ludzką doskonałość, odzwiercied-
lającą tajemnicę Wcielenia, która szanuje godność wszystkich 
ludzi, jak również całość stworzenia 62.

celem człowieka jest w pełni zrealizować swoje człowieczeń-
stwo, które w rozumieniu pedagogiki ignacjańskiej jest darem od 
stwórcy. Można to zrobić na wzór jezusa chrystusa – człowieka 
dla innych, który wypełnił swoją misję, będąc w nieustannej re-
lacji do dawcy człowieczeństwa.

4.1.4. charakterystyczne cechy ignacjańskiego 
wychowawcy

 Urzeczywistnianie ignacjańskiej wizji i celu ostatecznego 
człowieka wymaga specyficznych cech. cechy wychowawcy 

62 V.j. duminuco, Formacja czy indoktrynacja w pedagogice ignacjańskiej, 
dz. cyt., s. 176.
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ignacjańskiego obejmują również strukturę osobowości wycho-
wawcy przedstawioną w rozdziale i książki. chcemy tu jednak 
ukazać dodatkowe elementy, które można odnaleźć w ignacjań-
skiej koncepcji wychowania i roli wychowawcy, jaką ma według 
jej założeń do odegrania. dopełniając wizję wychowawcy, na-
leży wskazać na takie cechy, które w kontekście ignacjańskiego 
charyzmatu nie powinny zostać pominięte. Pamiętać trzeba, że 
pedagogika ignacjańska w swojej najpełniejszej formie jest moc-
no złączona z życiem wiary i nauczaniem kościoła katolickiego.
 Punkt wyjścia stanowi ignacjańska wizja człowieka, w której 
człowiek jest stwarzany każdego dnia, a zgoda na to stwarzanie 
jest przyjęciem tego faktu i jednocześnie domaga się odpowie-
dzi, czyli osobistego zaangażowania w relację do stwórcy. do-
tyczy to każdego uczestnika sytuacji wychowawczej, zarówno 
wychowawcy, jak i wychowanka. odpowiedzią jest poszukiwa-
nie woli Bożej w codzienności życia poprzez osobiste zaangażo-
wanie w dążenie do ostatecznego celu człowieka. Zdolność do 
osobistego zaangażowania się ukierunkowanego na cel karol 
Wojtyła nazywa powołaniem 63. określając istotę powołania, jest 
on zdania, że należy sięgnąć do jego wewnętrznego, osobowego 
znaczenia, które 

wskazuje na to, że istnieje właściwy każdej osobie kierunek jej 
rozwoju przez zaangażowanie się całym życiem w służbie pew-
nych wartości 64.

kierunek własnego rozwoju, a więc swoje powołanie, każda oso-
ba powinna odczytać poprzez uświadomienie sobie tego, co nosi 
w sobie i co mogłaby dać innym, oraz dostrzeżenie tego, czego 
się od niej oczekuje. odczytanie kierunku możliwości swojego 
działania i zaangażowania, odczytanie swojego powołania 
stanowi istotny element w kształtowaniu się osobowości czło-
wieka. nie wystarczy jednak tylko odczytać powołanie, trzeba 
się również zaangażować w tym kierunku całym życiem, gdyż 

63 Por. k. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wydawnictwo towarzystwa 
naukowego kUl, lublin 1986, s. 228-229.

64 tamże, s. 229.
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powołanie oznacza kierunek miłości danego człowieka, miłości, 
która polega na dawaniu siebie. Według ewangelii odczytanie 
powołania to odpowiedź na wezwanie Boga i włączenie się tym 
samym w jego działanie 65. 
 Wychowawca ignacjański to człowiek, który odczytuje swoją 
pracę w kategorii powołania. nie będziemy mieli tu na myśli 
powołania do stanu życia, ale powołanie, które, jak to nazwał 
Wojtyła, jest dostrzeżeniem swoich osobistych możliwości 
dawania siebie z miłości i w miłości, zawsze jako odpowiedź 
na Miłość. osobiste ukierunkowanie życia będące odkryciem 
najgłębszego i najprawdziwszego „ja” można nazwać powoła-
niem osobistym do zwrócenia życia na określony cel i podjęcia 
misji 66. W powołaniu osobistym każdy wychowawca ma swój 
niepowtarzalny sposób istnienia jako urzeczywistnianie swo-
jego człowieczeństwa. Powołanie osobiste w ignacjańskim ro-
zumieniu będzie odpowiedzią na dar stwarzania, stawania się 
człowiekiem, które samo w sobie również jest darem i łaską. na 
drodze ignacjańskiej ważne w odnalezieniu swojego osobistego 
powołania są Ćwiczenia duchowe. Mogą one być pomocą, która 
będzie stale kierowała osobę na cel ostateczny, czyli własne 
zbawienie, pełnię człowieczeństwa w niepowtarzalnie jedynym 
życiu danej osoby 67. Powołanie osobiste jest wpisane w konkret-
ną historię i wewnętrzny dynamizm pojedynczego człowieka. 
Wychowywanie innych, bycie wychowawcą wymaga pewnej 
dojrzałości wewnętrznej, która nie musi być związana z wiekiem 
czy dojrzałością biologiczną lub społeczną, do której wypraco-
wania potrzeba czasu 68.
 odczytać osobiste powołanie jako odpowiedź na akt stworze-
nia, na wezwanie Boga skierowane do konkretnego człowieka, 
można tylko pozostając w relacji do Boga w nieustannym z nim 

65 Por. tamże, s. 229-230. 
66 Por. H. alphonso, Osobiste powołanie, ignacjańskie centrum Formacji du-

chowej, gdynia 1993, s. 4.
67 Por. tamże, s. 14.
68 M. czermińska, O przyszłym kształceniu nauczycieli. uniwersytet jako całość 

otwarta, w: Pytanie, dialog, wychowanie, red. j. Rutkowiak, Wn PWn, Warszawa 
1992, s. 268.
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dialogu. jest to postawa, która naśladuje jezusa chrystusa, 
a którą ignacjański wychowawca może podpatrzeć u ignacego 
loyoli. chrystus mógł zrealizować swoją misję we wszystkich jej 
etapach dzięki temu, że był w nieustannej relacji do Boga, w nie-
ustannym z nim kontakcie. Podobnie ignacy, realizując swoją 
misję, pragnąc wypełniania w tej sposób woli Bożej, właśnie 
Bogu zadawał pytanie: quid agendum? i u niego szukał na nie od-
powiedzi. Pozostanie w relacji z Bogiem oznacza, że wychowaw-
ca ignacjański znajduje czas na modlitwę i refleksję, wyciszenie 
się, uwrażliwiając się w ten sposób na wewnętrzne poruszenia. 
jako wychowawca ignacjański zna podstawowe dokumenty pe-
dagogiki ignacjańskiej i jest otwarty na doświadczenie Ćwiczeń 
duchowych oraz dynamikę rozeznawania w codziennym życiu.
 obok osobistego powołania cechą wychowawcy ignacjań-
skiego jest dyskretna obecność, którą możemy określić jako 
„języczek u wagi” mający swoją szczególną formę jako caritas 
discreta. oznacza ona miłość, która potrafi mądrze rozróżniać, 
co w danej chwili czy sytuacji jest najbardziej ukierunkowane 
na cel, do którego zmierzamy. Caritas discreta stanowi rodzaj 
złotego środka między dwiema skrajnościami różnego rodzaju 
sytuacji i spraw. Miłość i rozsądek – nimi powinien się kierować 
wychowawca w pracy wychowawczej 69. Wychowawca ma być 
jak swoisty „języczek u wagi”, który stojąc z boku i znając wy-
chowanka, może podpowiedzieć właściwy kierunek, ujawniając 
jedynie to, co może wychowanka bardziej przybliżyć do celu 
ostatecznego 70. 
 cechą, która wypływa z postawy caritas discreta, jest wycho-
wawcza obecność wśród wychowanków. jest to szczególny ro-
dzaj obecności wypływający z założenia, że wychowawca ma być 
człowiekiem dla innych na wzór jezusa chrystusa 71, do czego też 
swoim życiem i nauczaniem zachęcał ignacy loyola. obecność 
daje możliwość obserwacji drugiej osoby, jej zachowania, słów, 

69 Por. H.P. kolvenbach, Discreta caritas, „Review of ignatian spirituality” 
37(2006)3, s. 12-13.

70 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, dz. 
cyt., s. 138.

71 Por. chcjW 70.
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uczynków wobec innych ludzi, jej osobowości. Z obecnością łą-
czy się świadectwo jako kolejna cecha wychowawcy. trafna jest 
w tym miejscu refleksja Pawła Vi, że „człowiek naszych czasów 
chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha na-
uczycieli, to dlatego, że są świadkami” 72. Będzie tutaj chodziło 
o bycie świadkiem prawdy w życiu osobistym i zawodowym. 
obecność wychowawcza i świadectwo mają przygotować mło-
dego człowieka do pełnej samodzielności, a więc do rozstania 
z wychowawcą. jest to trudny etap zarówno dla wychowawcy, 
jak i wychowanka. obecność wychowawcza zakłada zatem świa-
dome rozstanie z wychowawcą. tak robił jezus i tak też zacho-
wywał się św. ignacy, o czym pisaliśmy w rozdziale ii rozprawy. 
Wymaga to wewnętrznej zgody ze strony wychowawcy na to, że 
wkracza, a może lepiej jest zapraszany, do życia młodego czło-
wieka tylko na pewien czas i że jego zadaniem jest taka obecność, 
która wyzwala w wychowanku jak największą samodzielność. 
 Pozwolić na odejście, przygotować do pełnej samodzielności 
to wyraz miłości wobec wychowanków. Wychowawca powinien 
kochać swoich wychowanków takimi jakimi są i pomóc im sta-
wać się bardziej człowiekiem. jest to możliwe, jeżeli wychowaw-
ca pozostaje w autentycznej relacji ze swoimi podopiecznymi, 
zna ich zdolności i trudności. Budowanie relacji wymaga czasu, 
wychowawca przede wszystkim musi mieć czas na bycie wycho-
wawcą, taka postawa jest naturalną konsekwencją właściwego 
odczytania swojego osobistego powołania. 
 ignacjański wychowawca to osoba uformowana jako człowiek 
w dynamice Ćwiczeń duchowych. charakterystyczną ich cechą 
jest, jak to już było omawiane, uporządkowanie swojego życia, 
swojego wnętrza, aby stawać się w pełni człowiekiem. Uporząd-
kowanie w sensie ignacjańskim to przede wszystkim integracja 
wszystkich wymiarów życia, nieoddzielanie życia wiary od 
pracy zawodowej, uczuć i emocji od codziennych doświadczeń, 
zaspokajania potrzeb od realnych możliwości i aktualnej sytua-
cji. Wszystkie wymiary życia wzajemnie się uzupełniają i łączą, 

72 Evangelii nuntiandi 41.
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nie ma w nich dychotomii, a słowa są zawsze zgodne z czynami 
i zachowaniami.
 specyficznymi, ale jednocześnie trudnymi do zastosowania 
cechami ignacjańskiego wychowawcy są powściągliwość i zwię-
złość. Powściągliwość to postawa, która zakłada, że wycho-
wankowi przedstawia się szereg możliwości dotyczących czy 
to samej wiedzy, czy zasad życia społecznego lub zasad moral-
nych, a wychowanek, podejmując refleksję, sam znajduje właś-
ciwą dla siebie odpowiedź. Wychowawca musi pozwolić, aby to 
była odpowiedź taka, jaką on chciałby uzyskać, ale by była ona 
prawdziwa dla wychowanka. Powściągliwość należy zachować 
również wtedy, kiedy „wszystko” wokoło mówi wychowawcy, 
aby powiedział wprost wychowankowi, co jest prawidłowe i jak 
rzeczy powinny być zrozumiane 73. stwarza to swoisty dystans 
między wychowawcą a wychowankiem wypływający z postawy 
ignacjańskiej obojętności. Z powściągliwością wiąże się zwię-
złość jako wyraz szacunku dla samodzielności wychowanka, 
który po przedstawieniu przez wychowawcę istotnych treści czy 
wiadomości sam zgłębia ich znaczenie i poprzez „smakowanie” 
i „kosztowanie” odnajduje głębsze poznanie tego, co dociera do 
człowieka z zewnątrz 74. Powściągliwość i zwięzłość wymagają 
od wychowawcy postawy pokory wobec własnych wizji rozwo-
ju wychowanka i przyjęcia drogi rozwoju, którą młody człowiek 
jest prowadzony, a która wynika z faktu, że wychowanek jest 
człowiekiem nieustannie stwarzanym, czyli dynamicznie stają-
cym się osobą. 
 Wychowawca ignacjański jest wychowawcą chrześcijańskim 
i cecha, która immanentnie jest włączona w jego charakterysty-
kę, to modlitwa za wychowanków. W modlitwie wychowawca 
otrzymuje światło na odnajdywanie woli Bożej wobec siebie, wo-
bec swojej pracy, wobec swojego osobistego powołania, wobec 
drogi rozwoju wychowanka. otwierając się na dialog z Bogiem, 
wychowawca jest w stanie szukać i znajdować go we wszystkim, 

73 Por. Ćd 15 oraz por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., 
s. 16.

74 Por. Ćd 3 oraz por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., 
s. 17-18.
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co było naczelną ideą ignacego loyoli 75. ignacjańskie znajdowa-
nie Boga we wszystkim jest owocem kontemplatywności w dzia-
łaniu, o której pisaliśmy w rozdziale ii rozprawy. chodzi zatem 
o zachowanie równowagi między czasem na modlitwę a czasem 
na pracę i inne aktywności. niczego nie może być ani za dużo, 
ani za mało, a przecież często się zdarza, że aktywny człowiek 
nie znajduje czasu na modlitwę. kontemplatywność w działaniu 
to wierna współpraca i współdziałanie z Bogiem (stwórcą), któ-
re jednoczą modlitwę i pracę, nie pozwalając zapominać o Bożej 
obecności w świecie 76. Postawa kontemplatywności w działaniu 
jest stale podejmowaną refleksją nad własnym doświadczeniem. 
 Wszelkie specyficzne, czy w charakterystyczny sposób ro-
zumiane, cechy wychowawcy mają być realizacją ignacjańskiej 
idei pomagania duszom, czyli pomocy ludziom, a nie przymu-
szaniem w odkrywaniu drogi ich własnego rozwoju i realizacji 
człowieczeństwa. okazując hojność i dyspozycyjność wobec 
woli Bożej i drogi rozwoju wychowanków, wspiera on i zachęca 
do kroczenia naprzód w duchu ignacjańskiego magis ze zdecy-
dowanym zachowaniem ignacjańskiej obojętności 77.

4.1.5. Credo wychowawcze ignacjańskiego 
wychowawcy

 słowo credo oznacza w kościele katolickim wyznanie wiary, 
zebranie najważniejszych zasad normatywnych wiary, podsta-
wowych prawd wiary. Credo w języku łacińskim oznacza wierzę. 
kiedy człowiek mówi wierzę, to znaczy, że przyjmuje to, w co 
wierzy, jako swoje i tym się kieruje w życiu 78. Pojęcie wycho-
wawczego credo można spotkać w literaturze przedmiotu przy 

75 Por. Do o. Antoniego Brandao, w: i. loyola, Pisma wybrane, t. i, dz. cyt., 
s. 530; por. także oP 99.

76 i. loyola, Pisma wybrane, t. ii, dz. cyt., s. 526.
77 Por. Ćd 5 i 23.
78 Por. kkk 185-188.
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poglądach pedagogicznych johna deweya 79, janusza tarnow-
skiego 80, janusza korczaka 81, thomasa gordona 82.
 W pedagogice i praktyce wychowawczej credo jest rozumiane 
w jego przenośnym znaczeniu i oznacza poglądy, przekonania 
sformułowane przez daną osobę; najważniejsze zasady, którymi 
się ktoś kieruje i które stanowią podstawę działania wychowaw-
czego 83. W pewnym sensie swoiste credo możemy znaleźć u wie-
lu twórców kierunków wychowania. U początków nowej idei, 
innej od już istniejących kierunków myślenia o wychowaniu, 
leżą jakieś zasady i przekonania, które dają początek określonej 
koncepcji pedagogicznej.
 Zakłada się, że j. korczak, j. tarnowski, j. dewey, formułując 
credo wychowawcze, stworzyli je jako swoje osobiste credo peda-
gogiczne, które z upływem czasu stało się ideą danego nurtu pe-
dagogicznego i weszło do podręczników pedagogiki jako część 
teorii wychowania. 
 takie założenie pozwala wysunąć wniosek, że warto, aby 
każdy wychowawca, każdy nauczyciel, każda osoba podejmu-
jąca „misję” wychowania sformułowała swoje osobiste credo 
wychowawcze. W naszej rozprawie chcielibyśmy przedstawić 
charakterystyczne elementy, które powinno ono zawierać 84. 
Wskażemy tylko ogólne elementy; każdy wychowawca, na-
uczyciel, pedagog winien je uszczegółowić, dostosowując do 
własnych warunków zgodnie z ignacjańską zasadą dostoso-
wania do okoliczności osób, miejsca i czasu. Pomocna będzie 
w tym metoda analizy rekonstrukcyjnej, która umożliwi na 

79 Por. j. dewey, Moje pedagogiczne credo, Wydawnictwo akademickie 
„Żak”, Warszawa 2005. 

80 Przygotować miejsce Bogu w nas … – rozmowa dr. Józefa Plachy z prof. dr. hab. 
Januszem Tarnowskim, w: Wychowanie jako pomoc – dialogi pedagogiczne t. 2, red. 
j. Placha, atk, Warszawa 1992, s. 12-13.

81 Por. j. korczak, Jak kochać dziecko, jacek santorski & co, Warszawa 1992.
82 Por. t. gordon, A Credo for My Relationships with Others, <www.trainiggor-

don.com>, data dostępu 29 września 2009.
83 Por. Słownik wyrazów obcych, red. e. sobol, PWn, Warszawa 1995, s. 609.
84 opracowania dokonano na podstawie materiałów własnych autorki 

zebranych podczas international jesuit education leadership Program for 
central and eastern europe.
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podstawie fundamentalnych założeń ignacjańskiego wycho-
wania sformułować podstawowe cechy ignacjańskiego credo 
wychowawczego.
 osobiste credo wychowawcze powinno zawierać przekona-
nia, które określają praktykę, wartości, jakie wychowawca chce 
przekazać innym, idee, które inspirują jego codzienną pracę 
wychowawczą i jego nauczanie, indywidualny styl wychowania 
i nauczania. Ponadto osobiste credo powinno zawierać dopre-
cyzowane założenia wynikające z tego, że to, kim człowiek jest, 
wpływa na to, co robi oraz to, co w wychowaniu wychowawca 
uważa za słuszne. Podstawę sformułowania osobistego credo 
edukacyjnego stanowią własne doświadczenia życiowe i eduka-
cyjne oraz podjęta nad nimi refleksja. Warto również uwzględnić 
własną drogę zdobywania doświadczenia metodą prób i błę-
dów. osobiste credo zakłada, że zapisane w nim cechy i elementy 
mogą się różnić u poszczególnych osób. Można jednak wskazać 
elementy wspólne dla wychowawcy ignacjańskiego. 
 Wychowawcze credo najczęściej przybiera formę punktów, 
które zawierają cele wychowania, obraz wychowanka, obraz 
wychowawcy, główne osiągnięcia wychowanków i uczniów, 
rodzaj preferowanej pedagogii, główne cechy klimatu szkolne-
go, społeczne znaczenie procesu wychowania. Ważne jest, aby 
wychowawca nazwał te wszystkie elementy, które stanowią 
istotę pracy wychowawczej. Pomocne jest w tym zapewne wy-
kształcenie i, jak zostało wspomniane, własne doświadczenie, 
nad którym została podjęta refleksja. Przyjmuje się, że ignacjań-
ski wychowawca, zanim przystąpi do zwerbalizowania swoich 
pedagogicznych zasad, posiada cechy typowo ignacjańskie, 
opisane we wcześniejszym punkcie.
 elementy, które powinny się znaleźć w credo wychowawczym 
ignacjańskiego wychowawcy, będą zawsze uszczegóławiane 
w zależności od osobowości danego wychowawcy i miejsca, 
w którym przyszło mu pracować. główną wartością w procesie 
wychowania jest szukanie i znajdowanie Boga we wszystkim. 
celem wychowania w credo wychowawczym wychowawcy 
w pedagogice ignacjańskiej będzie cel ostateczny, czyli zbawie-
nie człowieka poprzez dążenie do pełni człowieczeństwa. 
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 obraz wychowanka to obraz człowieka, który zdobył kolej-
ne umiejętności i wiedzę potrzebną do tego, aby podejmować 
dalej swój własny rozwój, przechodząc w coraz głębsze obszary 
człowieczeństwa. obraz wychowawcy to obraz człowieka, któ-
ry wie, że Bóg działa w człowieku i poprzez człowieka w kon-
krecie jego życia, jego własnej historii i specyfiki osobowości. 
Realizując swoje osobiste powołanie w pracy wychowawczej, 
wychowawca wie, że to, co go w życiu spotyka, niesie z sobą 
dobro dla niego samego, dla jego pracy, dla jego rodziny czy 
życia osobistego 85. to, co kształtuje klimat szkoły czy instytucji 
wychowawczej, to ludzie, którzy w niej przebywają. W dużej 
mierze klimat placówki zależy od dorosłych uczestników jej 
życia. od ludzi zależy atmosfera instytucji, od ich zdolności 
do komunikacji i budowania relacji. Punktem wyjścia do budo-
wania klimatu ignacjańskiej instytucji wychowawczej powinna 
być zasada praesupponendum 86, która pozwala w postawie sza-
cunku i poszanowania godności podejmować dialog z drugą 
osobą. klimat szkoły powinien dawać poczucie bezpieczeństwa 
i przyczyniać się do pragnienia zdobywania wiedzy i dążenia 
do doskonałości. 
 indywidualny styl wychowania i nauczania danego wycho-
wawcy powinien zostać w credo wychowawczym określony na 
podstawie znajomości samego siebie, swoich możliwości, swojej 
wiedzy i jednocześnie warunków, jakie stwarza w tym względzie 
dane miejsce pracy. Przez styl wychowania będziemy rozumieli 
dobór i zastosowanie zespołu środków wychowawczych czy 
też wypadkową sposobów i metod oddziaływania na dziecko 87. 
styl wychowania posiada odrębną formę o jednolitej strukturze, 
charakteryzujący się sensowną ekspresją, poprzez którą ujawnia 
się osobowość wychowawcy. jest więc uwarunkowany przez 

85 Por. H. gray, Soul Education: An Ignatian Priority, w: A Jesuit Education 
Reader, dz. cyt., s. 199-200.

86 Por. Ćd22. Zasada praesupponendum została bliżej przedstawiona w roz-
dziale ii rozprawy. 

87 Por. s. kuczkowski, Przyjacielskie spotkania wychowawcze, Wydawnictwo 
apostolstwa Modlitwy, kraków 1985, s. 234.
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indywidualne predyspozycje konkretnej osoby i ma charakter 
długotrwały 88.
 Preferowaną pedagogią dla wychowawcy ignacjańskiego jest 
model pedagogii ignacjańskiej oparty na pięcioelementowym 
proce sie: kontekst – doświadczenie – refleksja – działanie – ewa-
luacja, który jest zakorzeniony w metodologii Ćwiczeń duchowych 
św. ignacego loyoli. Model ten umożliwia nie tylko zdobycie 
wiedzy i doświadczenia, ale przede wszystkim podjęcie reflek-
sji nad doświadczeniem, aby pełniej i głębiej zrozumieć daną 
rzeczywistość i doprowadzić wychowanka do konkretu, który 
ujawnia się w decyzji realizowanej w indywidualnym życiu 
jednostki 89.
 Przygotowując osobiste credo wychowawcze, wychowawca 
powinien je spisać po to, by móc do niego zaglądnąć, kiedy pra-
ca wychowawcza przestanie mieć dla niego jasny kierunek. nie 
może to być jednak papier odłożony na półkę, do którego nikt nie 
zagląda. osobiste credo wychowawcze to rodzaj drogowskazu, 
do którego wychowawca raz na tydzień lub raz na miesiąc za-
gląda i podejmuje refleksję, czy nadal w swoim życiu i w swojej 
pracy zmierza we właściwym kierunku z zastosowaniem zasad 
specyficznych dla raz obranego celu. 
 Model wychowawcy ignacjańskiego jako swoista refleksja 
teoretyczna jest propozycją dla wychowawcy do zastosowania 
w praktyce wychowawczej nie tylko w placówkach i ośrodkach 
edukacyjnych inspirowanych pedagogiką ignacjańską. nie 
pozostaje on czystą teorią, gdyż swoje najważniejsze założenia 
czerpie z Ćwiczeń duchowych ignacego loyoli, które, jak to było 
prezentowane, są spisaniem konkretnego ludzkiego doświad-
czenia. Z tego właśnie wypływa wizja człowieka, która pozo-
staje dynamicznym tworzeniem samego siebie dzięki relacji do 
stwórcy i do otoczenia.
 Pozostawanie w najistotniejszej relacji, relacji do Boga, impli-
kuje cel pedagogiki ignacjańskiej – zbawienie człowieka poprzez 

88 Por. e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne 
i alternatywne, dz. cyt., s. 132.

89 Por. W. Żmudziński, Jak wychować dojrzałego ucznia, „Psychologia w szko-
le” 3(2006)4, s. 119.
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realizowanie w pełni swojego człowieczeństwa, a w praktyce 
wychowawczej – profil absolwenta ignacjańskiego jako narzę-
dzie. Potrzeba do tego specyficznych cech wychowawcy, których 
nie może zabraknąć w omówionym przez nas modelu.
 Wychowawca nie może „być widoczny”, ale koniecznie 
powinien pozostać obecny, samemu odznaczając się postawą 
obojętności (ignacjańskiej), pozostając w dyspozycyjności wobec 
tego, dokąd Bóg chce wychowanków prowadzić. Pedagogika 
ignacjańska wysuwająca na pierwszą pozycję indywidual-
ność jednostki zaprasza wychowawcę do tego, by określił on 
swoje osobiste zasady życia i pracy, formułując własne credo 
wychowawcze.

4.2. Metodyka wychowawcy ignacjańskiego
 Metodyka wychowania to rodzaj swoistej refleksji teoretycz-
nej związanej z zastosowaniem strategii, metod, technik, zasad, 
sposobów, narzędzi i środków w procesie wychowania dla 
osiągnięcia celu postawionego w wychowaniu i dla osiągnięcia 
dojrzałości osobowościowej wychowanka 90.
 ignacy loyola przekonał się na własnej osobie, że sam zapał 
do pracy nie wystarcza. Zasadnicze znaczenie miało to, jaką 
metodę wobec wychowanka czy ucznia stosować i jak kierować 
jego rozwojem. osoba, która podejmuje pracę wychowawczą, 
jest w pełni świadoma tego, że 

żeby pomagać innym, trzeba pewnej dozy profesjonalizmu 
i kompetencji, wychowawca nie może dać tego, czego sam nie 
chciał przyjąć 91. 

 Metodyka związana z konkretną koncepcją wychowawczą 
ma nie pozwolić na chodzenie w ciemnościach i szukanie po 
omacku sposobów pracy z powierzonymi sobie wychowankami. 

90 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 530.
91 H.P. kolvenbach, Wychowanie w duchu św. Ignacego, dz. cyt., s. 33.
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W metodyce dąży się do tego, aby możliwie jak największa 
ilość szczegółów była tak opracowana, by dać solidny i pewny 
system, który zapewni jasność i porządek, w którego ramach 
wychowawca i nauczyciel będzie mógł się bezpiecznie poruszać, 
aby ukazywać wychowankowi cel i wspomagać go w zmierza-
niu do niego 92. W pedagogice ignacjańskiej dobrym przykładem 
pojmowanej metodyki jest Ratio Studiorum. 
 Pedagogika ignacjańska charakteryzuje się swoją własną me-
todyką, której głównym czynnikiem jest świadomość osoby, że 
wychowawca to zawód będący jednocześnie powołaniem. nie 
można się stać wychowawcą z dnia na dzień, jest to codzienne 
stawanie się wychowawcą na drodze odkrywania swojego oso-
bistego powołania.
 Metodyka wychowawcy ignacjańskiego obejmuje formację 
wychowawcy, która jest nieustannym procesem stawania się 
wychowawcą. ignacjański wychowawca w swojej dynamicznej 
otwartości na otaczającą go rzeczywistość przyjmuje ogólne za-
łożenia metodyki wychowania opisywane przez teorie wycho-
wania, ale jednocześnie ubogaca ją o metody i techniki mające 
swoje źródło w Ćwiczeniach duchowych. Będzie więc praktykował 
cura personalis, prelekcję, współzawodnictwo w ignacjańskim 
rozumieniu i powtórki. W pracy tymi metodami będą go sku-
tecznie wspomagały typowo ignacjańskie techniki wychowania, 
jak: profil wzrostu ucznia, portfolio, wszelkiego rodzaju techniki 
pobudzające aktywności wychowanka oraz ignacjańskie konse-
kwencje zamiast kary.

4.2.1. Formacja wychowawcy ignacjańskiego
 Uwzględniając dynamiczność stawania się człowiekiem 
i igna cjańską antropologię, pedagogika ignacjańska wychodzi 
ze stanowiska, że człowiek staje się wychowawcą każdego dnia. 
Fundamentem do stawania się wychowawcą jest jego prymarne 
doświadczenie, jakim jest historia jego życia, jego wykształcenie, 

92 Por. Pi 144.
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wychowanie i dotychczasowe doświadczenie życiowe i zawodo-
we. odnajdując swoje osobiste powołanie do bycia wychowawcą, 
nie można zapomnieć, że bycie wychowawcą oznacza również 
nieustanne bycie wychowawcą samego siebie, podejmowanie 
aktywności na rzecz własnego rozwoju i regularnej pracy nad 
sobą. Pamiętać należy, że cel ostateczny, do którego w procesie 
wychowania dąży pedagogika ignacjańska, jest jednocześnie ce-
lem, do którego w swoim rozwoju, w realizacji swojego człowie-
czeństwa dąży także wychowawca. Bycie wychowawcą samego 
siebie to samowychowanie, o czym winien pamiętać wiarygod-
ny wychowawca, gdyż „musi być głęboko przekonany o tym, że 
powinien pracować również nad własnym wychowaniem” 93.
 samowychowanie to proces, który powinien prowadzić do 
nabycia siły wewnętrznej, pozwalającej człowiekowi na ukie-
runkowanie ciała, myśli i działań 94. samowychowanie zakłada 
aktywność podmiotowo-osobową jednostki, która wyraża się 
w samopoznaniu, samoocenie, samoopanowaniu, samodo-
skonaleniu 95. dzięki tym elementom człowiek ma możliwość 
czynnego ustosunkowania się do własnego rozwoju i świadomej 
„interwencji” w ten proces 96. Bycie wychowawcą samego siebie 
to rodzaj wewnętrznej struktury, gdzie człowiek odnajduje 
prawdę o sobie i staje się coraz bardziej wolny. jest to struktura, 
której nie można zbudować od zewnątrz, aczkolwiek czynniki 
zewnętrzne mogą być ku temu pomocne. jest to struktura, którą 
każdy człowiek musi budować od wewnątrz 97. nie przychodzi 
ona od razu, rodzi się w trakcie procesu wychowania, który ma 
ostatecznie doprowadzić do samowychowania poprzez kolejno 
następujące po sobie etapy. anna Błasiak, powołując się na irenę 
jundziłł, wskazała, że tymi etapami są 98:

93 R. guardini, Wiarygodność wychowawcy, dz. cyt., s. 229.
94 Por. a. Błasiak, Młodzież – świat wartości, dz. cyt., s. 219.
95 Por. a. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, dz. cyt., s. 182.
96 Por. Z. kosyrz, Osobowość wychowawcy, Pedagogium, Warszawa 2005, 

s. 53.
97 Por. jan Paweł ii, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego 

świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 13, Pallotinum, Poznań 1985.
98 a. Błasiak, Młodzież – świat wartości, dz. cyt., s. 221.
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1. wybór wzoru osobowego (celu, ideału);
2.  analiza warunków potrzebnych do urzeczywistniania 

obranego wzoru osobowego;
3. postrzeganie i ocena siebie;
4. podejmowanie decyzji;
5. kierowanie sobą;
6. autokontrola.

 samowychowanie ma charakter wtórny wobec wychowania, 
jest kontynuacją wychowania, podejmowaniem czynności wy-
chowawczych przez jednostkę wobec samej siebie. osoba przyj-
mująca wychowanie samego siebie stawia sobie cele i dąży do 
ich realizacji za pomocą metod pracy nad sobą i kryteriów, które 
nabyła i przyswoiła w procesie wychowania 99. samowychowa-
nie to stawanie się człowiekiem przez całe życie. sztuki bycia 
człowiekiem, najpierw w procesie wychowania, a potem samo-
wychowania, uczy się przede wszystkim poprzez pozostawanie 
w relacji do innych i otwieranie się na te relacje 100. W pedagogice 
ignacjańskiej tą podstawową relacją jest relacja człowieka i Boga, 
z której wypływają wszystkie inne relacje. 
 człowiek jest wychowawcą samego siebie, podejmując co-
dzienny wysiłek urzeczywistniania swojego człowieczeństwa 
i co za tym idzie stawanie się tym, kim naprawdę jest. W chrześ-
cijaństwie, a więc i w pedagogice ignacjańskiej, będziemy rozu-
mieli to jako urzeczywistnianie obrazu Boga, otrzymanego od 
niego w momencie stworzenia. Proces ten nazywany jest for-
macją. Pozwala on na to, aby najpierw ten obraz Boga w sobie 
odnaleźć, odkryć, a następnie wydobywać przez rzetelną pracę 
nad sobą, tworząc swoje człowieczeństwo każdego dnia. do tego 
potrzebna jest znajomość samego siebie i umiejętność „bycia 
w kontakcie” ze wszystkimi aspektami swojego życia i sferami 
osobowości 101.

99 Por. B. śliwerski, Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania, w: Peda‑
gogika. Podręcznik akademicki, t. 2, dz. cyt., s. 36.

100 Por. a. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, dz. cyt., 
s. 195-196.

101 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 447-448.
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 Formacja jest kategorią rozpatrywaną w kontekście chrześci-
jańskim jako kształtowanie się życia wiary. Formacja jest rozu-
miana jako rozwój sił wewnętrznych, „wywoływanie człowie-
czeństwa”, „wywoływanie ludzkości”. Proces formacji polegać 
powinien na tym, aby człowiek poprzez samoprzezwyciężanie 
i duchową twórczość realizował obraz Boży i człowieczeństwo, 
które Bóg umieścił w duszy człowieka. Poprzez formację czło-
wiek powinien dążyć do tego, aby ten obraz ustawicznie odna-
wiać i chronić przed zatarciem 102. Pojęcia formacja i wychowanie 
występują jako dwa korespondujące z sobą zjawiska i w pew-
nym sensie nie bardzo posiadają znaczenie samodzielnie. Mimo 
że można spotkać stosowanie tych pojęć zamiennie, to jednak 
na gruncie pedagogiki chrześcijańskiej należy je rozumieć od-
dzielnie, zawsze mając to drugie pojęcie w tle 103. geneza poję-
cia formacja jest wyprowadzana z biblijnego opisu stworzenia 
człowieka na „obraz Boży i jego podobieństwo” 104 i oznacza for-
mowanie człowieka przez stwórcę. Formacja jest zwykle pojmo-
wana jako dążenie do upodobnienia się do Boga, do wydobycia 
obrazu Boga, który człowiek w sobie nosi. 
 H.g. gadamer, badając takie ujęcie, stwierdził, że formacja 
zgodnie z tradycją mistyczną oznacza, iż człowiek powinien zre-
konstruować w samym sobie obraz Boga, który ma wyciśnięty 
w duszy i który nosi w sobie, na którego podobieństwo został 
stworzony 105. obraz Boga (Imago Dei) jest wpisany w osobę, jak 
zaznacza R. guardini, stwórczą i prawodawczą wolą samego 
Boga. kategoria obrazu jest tutaj ujmowana w sensie ikony ro-
zumianej według tradycji wschodniej jako realny wymiar istnie-
nia Boga. obraz ten jest wpisany w człowieka i dotyczy sfery 
duchowej 106. 
 Formacja w ujęciu chrześcijańskiej pedagogiki to praca 
na rzecz rozwoju wewnętrznej formy człowieczeństwa, jego 

102 Por. tenże, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 185.
103 Por. tenże, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 286-287.
104 Rdz 1, 6-27.
105 Por. H.g. gadamer, Prawda i metoda, PWn, Warszawa 2007, s. 36.
106 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 285.
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wewnętrznego obrazu; ostatecznie jest ona autoformacją 107. 
W chrześcijańskiej myśli pedagogicznej zakłada się, że aby móc 
się formować, potrzeba relacji z drugą osobą, która jest dla czło-
wieka ważna i która zostawia w człowieku rodzaj pieczęci 108. 
W pedagogice ignacjańskiej relacją z osobą jest przede wszyst-
kim relacja z Bogiem i to ta właśnie relacja jest podstawą formacji 
wychowawcy ignacjańskiego. 
 Rezultatem formacji opartej na pozytywnej i twórczej wizji 
życia oraz ustawicznym wysiłku wcielania jej w życie powinny 
być dyspozycje, które muszą charakteryzować wychowawcę. 
Formacja wykracza poza 

przygotowanie zawodowe, jakkolwiek byłoby niezbędne i do-
tyczyłoby najbardziej wewnętrznych cech osobowości, w tym 
również aspektu religijnego i duchowego.

dopiero zwracanie uwagi na aspekt duchowy będzie gwarancją 
tego, 

że wychowawca będzie się odwoływał zarówno do zasad 
chrześcijańskich, jak i do środków nadprzyrodzonych, które 
winny wspierać jego działanie 109. 

 Wychowawca ignacjański jako chrześcijanin musi pamię-
tać, że jego zadaniem jest również (a może przede wszystkim) 
pomaganie wychowankowi w szukaniu drogi do Boga. nie 
można takiej drogi pokazać drugiemu człowiekowi, jeżeli się jej 
samemu nie zna, lub przynajmniej się jej nie szuka. Zatem wy-
chowawca sam potrzebuje formacji, która jest w pewnym sensie 

107 Por. tamże, s. 286.
108 Por. R. guardini, Wiarygodność wychowawcy, dz. cyt., s. 237. guardini pi-

sze o drugiej osobie w odniesieniu do konkretnego człowieka, odznaczającego 
się wewnętrzną głębią i dojrzałością. My jednak myśl guradiniego będziemy 
w naszej rozprawie odnosili do relacji człowiek – Bóg jako tej, która pozosta-
wia trwały ślad w człowieku i na niego wpływa, również poprzez drugiego 
człowieka. należy cały czas pamiętać, że ignacemu loyoli chodziło zawsze 
o znajdowanie Boga we wszystkim.

109 kongregacja ds. Wychowania katolickiego, Wytyczne wychowawcze w od‑
niesieniu do ludzkiej miłości, Rzym 1983, 80.
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samowychowaniem trwającym całe życie, bowiem „człowiek nie 
powinien zatrzymywać się na żadnym etapie duchowego roz-
woju, gdyż nigdy nie jest w pełni uformowany” 110.
 Formacja wychowawcy ignacjańskiego 111 powinna być for-
macją permanentną, która musi mieć stałe elementy oraz ele-
menty, do których warto co pewien czas powracać. Formacja 
ignacjańska jest oparta na dynamice Ćwiczeń duchowych, zatem 
formacja wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej również taką 
dynamikę winna mieć. nie zawsze formacja wychowawcy ig-
nacjańskiego to odprawianie kolejnych tygodni Ćwiczeń, jednak 
dynamika ignacjańska jako głęboko ludzka i prowadząca czło-
wieka do prawdziwej wolności i pełni człowieczeństwa w taki 
czy inny sposób powinna być w niej obecna. Ćwiczenia duchowe 
są drogą chrześcijańskiego nawrócenia, uporządkowania życia 
oraz integracji wszystkich jego wymiarów. stawiają fundamen-
talne pytania i posiadają szereg technik, które pomagają znaleźć 
właściwą na nie odpowiedź. Formacja dotyka nie tylko pracy 
zawodowej wychowawcy, ale również jego życia prywatnego 
i osobistych celów oraz pragnień. 
 Pierwszym elementem, którego musi być świadomy wycho-
wawca, to obraz samego siebie. Prawdziwy obraz samego siebie 
oznacza pozostawanie w kontakcie ze swoimi uczuciami, świa-
domość tego, jakie się ma talenty, mocne strony i cechy szcze-
gólne. trzeba też mieć świadomość swoich słabych stron, aby je 
zmieniać. Znajomość siebie ma prowadzić do akceptacji samego 
siebie. Prowadzi to do jasności, kim człowiek jest, jaki ma cel, 
dokąd zmierza. akceptacja siebie jest fundamentem życia czło-
wieka, jest źródłem jego żywotności. Uświadomienie sobie swo-
jego prawdziwego „ja” daje możliwości odpowiedzi na pytanie: 
„co jest moim życiem?”, „co stanowi centrum mojego życia?”, 
„jakie wartości są ważne i fundamentalne dla mojego życia i dla 
mojej pracy?”. 

110 Por. R. guardini, Wiarygodność wychowawcy, dz. cyt., s. 229.
111 Przedstawiona w rozprawie formacja wychowawcy ignacjańskiego jest 

inspirowana materiałami własnymi autorki, zebranymi podczas warsztatów 
colloquium on the Ministry of teaching oraz w trakcie international jesuit 
education leadership Program for central and eastern europe.
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 odpowiedź na te pytania prowadzi do kolejnego elementu 
w procesie formacji wychowawcy, jakim jest obraz Boga. igna-
cjański wychowawca jako chrześcijanin nie może być obojętny 
wobec rzeczywistości Boga. celem jest odkrycie lub uświado-
mienie sobie własnego obrazu Boga i osobistej z nim relacji. 
to odpowiedź na kolejne pytania: „co znaczy dla mnie Bóg?”, 
„jakie posiadam uczucia związane z Bogiem?”, „jeśli zdarzyło 
mi się doświadczyć Boga, kiedy to było?”, „co znaczy dla mnie 
żyć z Bogiem?”, „czy żyłbym inaczej, gdyby Boga nie było?” 112. 
określenie własnego obrazu Boga powinno prowadzić do re-
fleksji nad odnajdywaniem tego obrazu w relacjach z innymi 
ludźmi. świadomość obrazu Boga, który człowiek posiada, 
w charyzmacie ignacjańskim prowadzi do potrzeby pogłębiania 
życia religijnego.
 Pojawia się więc kolejny element formacji – duchowość. 
duchowość pozwala widzieć Boga i otwiera człowieka na jego 
działanie w życiu człowieka. Wychowawca powinien zobaczyć 
siebie jako osobę duchową, posiadającą swoją własną ducho-
wość. Pomocnym narzędziem ignacjańskim w dostrzeganiu 
Boga działającego w codzienności człowieka jest ignacjański 
rachunek sumienia czy, jak bywa inaczej nazywany, modlitwa 
miłującej uwagi 113.
 sens ignacjańskiego rachunku sumienia to uczyć się żyć 
ze wzmożoną uwagą. ignacy proponuje do tego pięć kro-
ków: obecność, dziękczynienie, rozeznawanie, pojednanie, 

112 Por. W. lambert, Siedmiorakie „tak” – rekolekcje – droga ku życiu, Wydaw-
nictwo salwator, kraków 2006, s. 56-57.

113 ignacjański rachunek sumienia w formie zapisanej przez ignacego 
loyolę w Ćwiczeniach duchowych posiada pięć punktów: „Punkt 1. dziękować 
Bogu, naszemu Panu za otrzymane dobrodziejstwa. Punkt 2. Prosić o łaskę 
poznania grzechów i porzucenia ich. Punkt 3. domagać się od duszy zdania 
sprawy od chwili powstania z łóżka aż po obecny rachunek sumienia, godzi-
na po godzinie i chwila po chwili, najpierw z myśli, potem z mowy, wreszcie 
z uczynków – w takim samym porządku, w jakim zalecano [odprawiać] ra-
chunek szczegółowy. Punkt 4. Prosić Boga, naszego Pana, o przebaczenie win. 
Punkt 5. Postanowić poprawę za jego łaską. odmówić ojcze nasz”. Ćwiczenia 
duchowe 43. W propozycji formacji ignacjańskiego wychowawcy nie chcemy 
opisywać jego metodyki i znaczenia poszczególnych punktów, w tekście roz-
prawy pragniemy ukazać jego formacyjne znaczenie. 
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przewidywanie. Regularne praktykowanie (najlepiej codzienne) 
tej formy ćwiczenia duchowego i modlitwy pozwala zobaczyć, 
że jest ono rodzajem streszczenia życia duchowego, które umoż-
liwia trwanie w relacji z Bogiem opartej na zaufaniu i wrażli-
wości na jego obecność i jego aktywność w życiu człowieka 114. 
Modlitwa miłującej uwagi pozwala także stawać się człowiekiem 
coraz bardziej uważnym, obecnym, prawdziwym, skłonnym do 
pojednania, przyjaznym dla innych ludzi, otwartym na przy-
szłość i związanym z Bogiem 115. 
 inną formą refleksji nad życiem, już bardziej zawodowym, 
inspirowaną ignacjańskim rachunkiem sumienia, może być 
diariusz wychowawcy, swoisty rodzaj osobistego dziennika. 
Regularnie prowadzony dziennik może się stać pomocnym 
narzędziem w refleksji nad spójnością codziennych aktywności 
i działań z celem, jaki wychowawca chce osiągnąć. stanowi on 
rodzaj wewnętrznego dialogu przeniesionego na papier, któ-
ry umożliwia refleksję. taka refleksja pozwala zauważyć, jak 
człowiek jest prowadzony i na ile jest wierny swojemu celowi 
i swoim wartościom. jest to miejsce, w którym regularnie można 
zapisywać istotne wydarzenia, odczucia, jakie towarzyszyły wy-
chowawcy w związku z tym wydarzeniem, oraz wnioski, jakie 
niesie z sobą refleksja nad konkretnym wydarzeniem.
 Wygląd takiego diariusza przybiera różne formy, gdyż może 
to być miejsce do zapisywania ciekawych pomysłów, nurtują-
cych pytań, rodzących się wątpliwości, pragnień, możliwości 
rozwiązań, postanowień, problemów 116. nie może to jednak 
pozostać pisaniem dla samego pisania, celem zapisywania 
istotnych spraw i związanych z nimi wewnętrznych reakcji jest 
przeglądanie zapisków, na przykład raz na tydzień, i podjęcie 
ewaluacyjnej refleksji.
 Prowadzenie dziennika może pomóc w zmierzaniu do 
celu ostatecznego, w podejmowaniu decyzji, w świadomym 

114 Por. W. lambert, Słownik duchowości ignacjańskiej, dz. cyt., s. 69-72.
115 Por. tenże, Siedmiorakie „tak” – rekolekcje – droga ku życiu, dz. cyt., s. 67.
116 Por. W. Żmudziński, Biblijni liderzy, Wydawnictwo ośrodek odnowy 

w duchu świętym, Łódź 1999, s. 21-24.
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dokonywaniu wyborów, a przede wszystkim w refleksji nad 
swoim życiem i swoim wzrostem duchowym oraz odkrywaniu 
osobistego znaczenia wydarzeń, które spotykają człowieka, pro-
wadząc do dialogu z samym sobą i z Bogiem 117.
 diariusz pomaga w refleksji nad własnym życiem, stwarza 
okazję do twórczego myślenia, w trudnych chwilach jest pomocą 
w werbalizowaniu swoich odczuć i emocji oraz w dużej mierze 
pomaga integrować wszystkie aspekty życia 118. Poprzez tego 
typu „narzędzia” wychowawca ignacjański odnajduje siebie 
jako osobę, która posiada duchowość, czyli w swojej codzienno-
ści doświadcza Boga obecnego w jego własnym życiu.
 Podejmowanie refleksji nad swoim życiem, pielęgnowanie 
dialogu z Bogiem i samym sobą prowadzi do integracji wszyst-
kich aspektów życia, do określenia swojego osobistego powo-
łania i w związku z tym do otwartości na posługę nauczania 
i wychowania. Praca wychowawcza staje się wyzwaniem, w któ-
rej znaczenia nabiera potrzeba wzrostu i służba. na podstawie 
znajomości Ćwiczeń duchowych i ignacjańskiego charyzmatu du-
chowość wychowawcy ignacjańskiego jawi się jako duchowość 
aktywnej służby, a nie duchowość monastyczna.
 Pogłębianie duchowości daje możliwość patrzenia na życie i na 
pracę zawodową, będąc coraz bardziej zakorzenionym w Bogu, 
jego oczami. Potrzeba coraz pełniejszego życia duchowego pro-
wadzi człowieka do modlitwy i liturgii. Praca wychowawcza 
w pedagogice ignacjańskiej jest zaangażowaniem apostolskim 
podejmowanym w kościele i dla kościoła. taka perspektywa 
powoduje, że ignacjański wychowawca ma świadomość tego, 
iż owoce nie zależą od niego; zadaniem wychowawcy jest siać 
ziarno, by ktoś inny mógł zbierać plony. koresponduje to z py-
taniami, które ignacy zapisał w 53 numerze Ćwiczeń duchowych 
„co uczyniłem dla chrystusa, co czynię dla chrystusa i co powi-
nienem uczynić dla chrystusa?”.

117 Por. R.R. newton, Reflection on the Educational Principles of the Spiritual 
Exercises, dz. cyt., s. 34-35.

118 Por. W. Żmudziński, Refleksja w metodyce nauczania, „Refleksja – ignacjań-
ski model wychowania” t. 3(1997), s. 60.
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 Formacja wychowawcy ignacjańskiego jest drogą indywidu-
alnej pracy nad sobą w dynamice Ćwiczeń duchowych. Pozosta-
jąc w nieustannym dialogu z Bogiem, człowiek ma możliwość 
pozostawania w kontakcie ze swoimi pragnieniami i uczuciami. 
Podejmując refleksję nad swoim życiem poprzez ignacjański ra-
chunek sumienia czy prowadzenie diariusza, pielęgnuje w sobie 
wrażliwość, czyli dostrzeganie wewnętrznych poruszeń i mo-
tywów, rozpoznawanie i rozumienie tego, co się w nim dzieje 
i dokąd zmierza, co prowadzi do wzmacniania zdolności podej-
mowania decyzji, umiejętności dawania jasnych odpowiedzi 119. 
 Formacja może się odbywać w różny sposób. Mogą to być 
kilkudniowe rekolekcje czy jednodniowe spotkania pogłębiające 
życie duchowe. Może to też być podejmowanie indywidualnie 
rekolekcji ignacjańskich zamkniętych. Ważna jest pewna regu-
larność odnawiania życia duchowego, zatrzymania się, ciszy 
i dawania sobie czasu na refleksję oraz zobaczenie możliwości 
na reali zację pragnień. taki czas odseparowania się od codzien-
ności, aby pobyć z sobą i z Bogiem, intensywnie wykorzystując 
wiedzę o sobie 120. 
 Rytmiczność formacji powoduje odnawianie motywacji 
i oczyszczanie pragnień, aby pozostawać człowiekiem wolnym 
i podejmować tylko to, co służy do osiągnięcia zamierzonego 
celu. Posługa apostolska, jaką jest wychowanie, często wymaga 
dużej aktywności i czynnego zaangażowania. dlatego jeżeli wy-
chowawca za bardzo „popuści cugli” chęci pracy oraz czynnego 
życia i zabraknie miejsca na koncentrację i ciszę lub pozwoli się 
bez reszty opanować refleksji i rozmyślaniom, to zabraknie miej-
sca na elementarny rozwój. należy zachować równowagę i pa-
miętać, aby stale na nowo robić miejsce na to, co jest zagrożone 121.
 chris lowney wskazuje, że Ćwiczenia duchowe są radykalną 
propozycją, która może być bardzo ożywcza we współczesnych 
czasach, kiedy człowiek sam izoluje się od swojego wnętrza 

119 Por. W. lambert, Siedmiorakie „tak” – rekolekcje – droga ku życiu, dz. cyt., 
s. 88.

120 Por. t. Hughes, The educational system of the Jesuits, charles scribner’s 
sons, new York 1892, s. 169-170.

121 Por. R. guardini, Wiarygodność wychowawcy, dz. cyt., s. 235.



3074. Wychowawca ignacjański

poprzez stresujące życie, odbierając każdego dnia e-maile, tele-
fony komórkowe, korzystając z odtwarzaczy mp3 i innych ga-
dżetów i sam wiąże się dużą ilością kabli. ludzie dziś mają coraz 
mniej czasu, gotowości i umiejętności na introspekcję.
 Zdaniem lowneya współczesny człowiek potrzebuje od 
czasu do czasu pobyć sam z sobą, w obliczu faktów o samym 
sobie, aby porównać swoją obecną kondycję z najgłębszymi 
pragnieniami i aspiracjami dotyczącymi tego, kim chciałby być 
i w jakim świecie chciałby żyć.
 Współczesność, w każdym wymiarze rzeczywistości, wy-
maga od człowieka heroicznego życia, które charakteryzuje się 
siłą, szlachetnością, godnością i odwagą 122. Formacja ma pomóc 
kształtować człowieka, który znajdzie czas zarówno na pracę, 
jak i na chwilę refleksji, żyjąc pełnią swojego człowieczeństwa. 
inspirując się dynamiką Ćwiczeń, lowney formułuje trzy ele-
menty, które mogą napełnić siłą witalną we wszystkich wymia-
rach każdego człowieka. są nimi: odkryć swój wielki cel, mądrze 
wybierać, słuchając zarówno rozumu, jak i serca oraz nadawać 
znaczenie i treść każdemu dniowi, wykorzystując „duchową 
technologię” w dążeniu do życiowego celu 123.
 Formacja wychowawcy w jego pracy nie może zostać pomi-
nięta, gdyż pomaga zachować równowagę, dając równe prawa 
nie tylko myśleniu i rozumowi, ale także sercu, bo to umożliwia 
bycie przede wszystkim człowiekiem, a dopiero potem wycho-
wawcą, nauczycielem, przyjacielem. Wychowawca, który ma 
w pewien sposób być specjalistą „od człowieka”, znawcą czło-
wieka, nie może tylko posiadać wiedzy i umiejętności zawodo-
wych, musi jednocześnie posiadać wiedzę o samym sobie i być 
specjalistą „od samego siebie” 124.

122 Por. ch. lowney, Heroic Living, loyola Press, chicago 2009, s. 23.
123 szczegółowo te trzy elementy opisał chris lowney w swojej książce 

Heroic Living. inspiracją dla niego była duchowość ignacjańska, która jego 
zdaniem nie straciła nic na aktualności i może być zastosowana do osiągnięcia 
sukcesu we wszystkich wymiarach życia i w każdym zawodzie. na swoim 
przykładzie ukazuje prawdziwość tej tezy w odniesieniu do businessu. Por. 
ch. lowney, Heroic Living, dz. cyt.

124 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, 
dz. cyt., s. 92-103.
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4.2.2. strategie i metody wychowania w pracy 
wychowawcy ignacjańskiego

 Pojęcie „strategia” pochodzi z dziedziny militarnej, jednak 
coraz częściej występuje w różnych dziedzinach pedagogiki, 
takich jak dydaktyka czy teoria wychowania. najogólniej można 
powiedzieć, że strategie to sposoby osiągania celów 125, które 
obejmują przygotowanie i prowadzenie wychowania w całości, 
a także w poszczególnych jego fragmentach. są zwykle uzależ-
nione od konkretnych założeń, które określają tendencję działa-
nia. strategie to specyficzna forma organizacyjna niezbędnych 
środków, ilości i jakości działań. to nastawienie wychowawcy 
do wszelkich podmiotów relacji wychowawczych, uwewnętrz-
nione jako przekonania wychowawcy co do zasadności dane-
go działania i uzewnętrznione w postaci drogi postępowania 
wychowawczego 126.
 definicyjnie strategie wychowania są rozumiane w litera-
turze przedmiotu na dwa sposoby. Pierwszy traktuje je jako 
zachowania nauczycieli i wychowawców związane z realizacją 
dominującej orientacji w procesie wychowania, a drugi mówi 
o tym, że strategia wychowania to ogólne założenia dotyczące 
postępowania wychowawczego, które wynikają z określonej 
(deklarowanej) koncepcji wychowania 127. spójność, jaka wystę-
puje między tymi dwoma ujęciami strategii wychowania, buduje 
fakt, że każde z nich wiąże się z przyjęciem określonej koncepcji 
wychowania, 

125 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 450.
126 Por. e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne 

i alternatywne, dz. cyt., s. 133.
127 Badacze teorii wychowania wskazują na przytoczone dwa podejścia ko-

złowskiego i Banasiaka, por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., 
s. 451; e. kubiak-szymborska, Strategie wychowania – założenia i ogólna chcrakte‑
rystyka, w: e. kubiak-szymborska, d. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii 
wychowania, dz. cyt., s. 162; e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowa‑
nia – ujęcia klasyczne i alternatywne, dz. cyt., s. 133.
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czyli pewnej tendencji do spostrzegania wychowanka i całej sy-
tuacji wychowawczej w charakterystyczny sposób, który daje się 
zauważyć na zewnątrz 128. 

 Wśród typologii strategii wychowania najczęściej przytacza-
na jest ta, którą zaprezentował w swoich poglądach Waldemar 
kozłowski. Mówi on o strategii kształtującej (urabiania), po-
szukującej i otwartej. Różnice między nimi dotyczą nasilenia 
oddziaływań na wychowanka, częstotliwości występowania 
sytuacji i bodźców awersyjnych zarówno dla wychowanka, jak 
i wychowawcy oraz wagi przykładanej do ideałów wychowaw-
czych, wzorów osobowych i celów wychowania oraz arbitralno-
ści orzekania o nich 129. 
 strategia kształtująca wywodzi się z pedagogiki tradycyjnej 
i jest najbardziej rozpowszechniona. dorosły (rodzic, wycho-
wawca, nauczyciel) występuje jako nadawca uzbrojony w arse-
nał środków do osiągania zamierzonych celów. osobą aktywną 
w tej strategii jest wychowawca, a wychowanek pozostaje bier-
nym uczestnikiem procesu wychowania i podlega urabianiu. 
stosowanie tej strategii oszczędza czas i energię, gdyż kształtuje 
wychowanka według przyjętego przez wychowawcę wzorca 
i narzuca młodemu człowiekowi zgodne z nim zachowania 130.
 dialogowy sposób współbycia podmiotów wychowania wy-
stępuje w strategii poszukującej. istotą jest poszukiwanie sensu 
i zrozumienia w wychowawczym dialogu z uwzględnieniem 
elementów ciszy, które umożliwiają skupienie się i podejmowa-
nie refleksji. strategia poszukująca zmierza do osiągnięcia lep-
szej wiedzy, lepszego rozumienia siebie i świata oraz lepszego 
działania 131.

128 Z koncepcji wychowania wynikają kryteria wartościowania wycho-
wanka, wiedza potoczna i naukowa, plany i intencje wywierania wpływu 
na wychowanka, dobór środków i wzmocnień, poziom kontroli i swobody. 
M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 451.

129 Por. e. kubiak-szymborska, Strategie wychowania – założenia i ogólna 
chcrakterystyka, dz. cyt., s. 163.

130 tamże, s. 164.
131 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 452.
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 strategia otwarta w wychowaniu jest nazywana strategią 
środka. daje ona w sposób naturalny możliwości połączenia 
wielowymiarowych potrzeb wychowania. W takim podejściu 
wychowanie jest swoistą wspólnotą wychowawców i wycho-
wanków. Młody człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, ale 
ma towarzysza (wychowawcę) w swoim odkrywaniu świata, 
który wspiera mądrym i odpowiedzialnym współudziałem 
w procesie nadawania nowych znaczeń poszczególnym ele-
mentom i faktom rzeczywistości. W ten sposób możliwe jest 
budowanie przez wychowanka coraz bardziej dojrzałej relacji 
z samym sobą, z innymi i ze światem 132. 
 strategia wychowania winna uwzględniać indywidualność 
zarówno wychowawcy, jak i wychowanka oraz niepowtarzal-
ność każdej osoby, również niepowtarzalność każdej sytuacji czy 
relacji w sytuacji wychowawczej. dobór strategii wychowania 
nie może być przypadkowy i wymaga fachowej wiedzy, jakiejś 
koncepcji ogólnej i sztuki wychowania 133.
 dla wychowawcy ignacjańskiego strategią zawierającą w so-
bie relacyjny charakter oddziaływania wychowawczego jest stra-
tegia otwarta, w której wychowawca jako osoba trochę bardziej 
doświadczona towarzyszy wychowankowi w realizacji swojego 
człowieczeństwa, w odkrywaniu jego pełni, w budowaniu relacji 
do siebie i innych w perspektywie stawania się człowiekiem dla 
innych i dążeniu do celu ostatecznego.
 strategie wychowania są ogólnymi płaszczyznami, które 
określają kierunek i cele wychowania, a w związku z tym wy-
znaczają też kształtowanie się relacji interpersonalnych w proce-
sie wychowania. Ma to duże znaczenie dla doboru stosowanych 
w przyjętej przez wychowawcę koncepcji wychowania metod, 
które stanowią składowy element procesu wychowawczego.
 terminy metoda i metodyka wychowania zwykle służą 
refleksji teoretycznej nad stosowaniem konkretnych metod 
w wychowaniu i nauczaniu. definiując metody wychowania, 

132 Por. e. kubiak-szymborska, Strategie wychowania – założenia i ogólna 
chcrakterystyka, dz. cyt., s. 166; por. także M. nowak, Teorie i koncepcje wychowa‑
nia, dz. cyt., s. 452-453.

133 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 453-454.
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można przyjąć, że jest to „ogół zasad, kryteriów i sposobów 
postępowania, które mają doprowadzić wychowanka do zało-
żonego celu” 134. dobór konkretnych metod jest uzależniony od 
składowych elementów procesu wychowawczego, takich jak: 
wychowanek, wychowawca, założony cel wychowania i przy-
jęta koncepcja wychowania, gdyż właśnie metody wychowa-
nia stanowią rodzaj swoistej, systematycznej stymulacji zmian 
w osobowości wychowanka, wspomagając jego proces rozwoju 
i dojrzewanie w człowieczeństwie. Bogatym źródłem dla teore-
tycznej refleksji nad metodami wychowania jest bezpośrednia 
praktyka wychowawcza 135. 
 Podejmowanie teoretycznego opisania danej metody wy-
chowawczej wywodzącej się praktyki wychowawczej zakłada 
sprawdzoną wielokrotnie efektywność danego działania i po-
zwala sądzić, że uporządkowany schemat postępowania umoż-
liwi powodzenie oddziaływań wychowawczych w odniesieniu 
do przyjętego celu. Wybierając określony sposób postępowania, 
konkretną metodę wychowawczą, wychowawca winien się kie-
rować ideami i wartościami, które zamierza ukazać i przekazać 
w czasie oddziaływań wychowawczych 136. niewątpliwie istnieją 
czynniki, które warunkują powodzenie i skuteczność stosowa-
nych metod wychowawczych. istotnym czynnikiem skuteczno-
ści są predyspozycje psychiczne wychowawcy oraz jego szerokie 
przygotowanie merytoryczne.
 Poziom skuteczności jest również uwarunkowany zaanga-
żowaniem emocjonalnym między uczestnikami procesu wy-
chowania, poziomem relacji, jaki uda im się z sobą nawiązać. 
Z predyspozycji psychicznych i jakości relacji między osobami 
wynika bezpośrednia motywacja do działania każdej ze stron. 
Prawidłowe rozpoznanie potrzeb danej sytuacji i potrzeb wy-
chowanka oraz świadomość trafności doboru metod działania 

134 tamże, s. 442.
135 Por. e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne 

i alternatywne, dz. cyt., s. 138-139.
136 Por. d. Zając, Koncepcje metod i technik wychowania, dz. cyt., s. 177.
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do sytuacji także pozostają w ścisłym związku ze skutecznością 
oddziaływań wychowawczych 137.
 dla celów naszej rozprawy nie jest konieczne analizowanie 
klasyfikacji metod wychowania z ich charakterystyką propono-
waną w teorii wychowania, z którą można się szerzej zapoznać 
w literaturze przedmiotu 138. W naszej rozprawie chcemy ukazać 
metody wychowania specyficzne i charakterystyczne dla pe-
dagogiki ignacjańskiej, które powinny być znane wychowawcy 
ignacjańskiemu i którymi winien się posługiwać w swojej pracy, 
realizując cele i założenia ignacjańskiego charyzmatu.
 Metody wychowania i nauczania w pedagogice ignacjańskiej 
są metodami wpisującymi się w takie definicyjne ujęcia, które 
są teoretycznym opisem sposobów sprawdzonych w praktyce 
wychowawczej. Większość tych metod w takiej czy innej formie 
istniała od samych początków wychowawczego i edukacyjnego 
zaangażowania jezuitów. Znajdują one swoje źródło w Ćwicze‑
niach duchowych. Z upływem czasu przybierały bardziej nowo-
czesne formuły, ubogacając i uzupełniając osiągnięcia dydaktyki 
i metodyki wychowania. 

4.2.2.1. Cura personalis

 Podstawową metodą wychowawczą charakterystyczną dla 
pedagogiki ignacjańskiej jest cura personalis. termin pochodzi 
z języka łacińskiego i oznacza indywidualną troskę o osobę. 
Postawa indywidualnej troski i szacunku dla godności indywi-
dualności osoby wywodzi się z judeochrześcijańskiej wizji istoty 
ludzkiej (która znajduje swoje odzwierciedlenie w antropologii 

137 Por. e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne 
i alternatywne, dz. cyt., s. 148.

138 Więcej na temat klasyfikacji metod wychowania i ich szczegółowej 
charakterystyki można przeczytać w: d. Zając, Koncepcje metod i technik wy‑
chowania, dz. cyt., s. 170-179; M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt.; 
e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne i alterna‑
tywne, dz. cyt., s. 131-150; M. Łobocki, Teoria wychowania, oficyna Wydawnicza 
impuls, kraków 2008; H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, PWn, Warszawa 
1980.
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ignacjańskiej) jako niepowtarzalnego stworzenia Bożego 139. Me-
toda cura personalis swoje korzenie ma w przekonaniu ignacego 
loyoli, że Ćwiczenia duchowe należy dostosować do wieku, po-
trzeb, talentów konkretnej, indywidualnej osoby, która zamierza 
odprawić Ćwiczenia. jest to ważna cecha w pedagogice igna-
cjańskiej, ponieważ punktem wyjścia w pracy wychowawczej 
jest ta sytuacja, w której rzeczywiście jest wychowanek, a nie-
koniecznie taka sytuacja, gdzie wychowawca chciałby, żeby był 
wychowanek 140.
 W takim ujęciu podstawowym założeniem wychowaw-
czym jest skoncentrowanie się na potrzebach wychowanka 141, 
uwzględniając indywidualne warunki, talenty, dary danej oso-
by, jej historię życia, mocne strony i ograniczenia. odbywa się 
to poprzez kształtowanie osobistej relacji między wychowawcą 
a wychowankiem, „wsłuchiwanie się” w niego w trakcie procesu 
wychowania i kształtowanie młodego człowieka poprzez jego 
osobiste zaangażowanie 142.
 Relacja między wychowawcą a wychowankiem jest oparta 
na zaufaniu i młody człowiek w pełnej wolności może zadawać 
pytania, popełniać błędy oraz w ten sposób wzrastać w nowy 
i często niespodziewany sposób jako osoba. okazywanie indy-
widualnej troski to niejako wejście w serce drugiej osoby i pomoc 
jej w ocenie swoich własnych możliwości i ograniczeń, dostoso-
wanie jednocześnie oddziaływania wychowawczego do potrzeb 
i rytmu dojrzewania konkretnej osoby 143. to także wybieranie 
takiej metody pracy z wychowankiem, która będzie do niego 
dostosowana, a nie naciągana do jego możliwości 144.

139 Por. g.W. traub, Do you Speak Ignatian? A Glossary of Terms used in Igna‑
tian and Jesuit Circles, dz. cyt., s. 391.

140 Por. e. dybowska, Pedagogika ignacjańska – tradycja w ponowoczesności, 
dz. cyt., s. 288.

141 Por. R.e. Metts, Ignatius Knew, dz. cyt., s. 132.
142 Por. g.W. traub, Do you Speak Ignatian? A Glossary of Terms used in Igna‑

tian and Jesuit Circles, dz. cyt., s. 391.
143 Por. H.P. kolvenbach, Cura personalis, „Review of ignatian spirituality” 

38(2007)1, s. 16.
144 Por. R. carmagnani, Cura personalis e leadership di servizio: fondamento 

e progetto della pedagogia ignaziana, w: La pedagogia della Compagnia di Gesu. 
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 W ten sposób wychowawca wspiera rozwijanie poczucia 
własnej godności i wartości, gotowy wsłuchiwać się w troski 
i problemy wychowanka dotyczące sensu życia 145. Cura personalis 
to dawanie możliwości dzielenia się radościami i zmartwieniami 
w atmosferze zaufania i szczerości. otaczanie troską wymaga 
obecności i dyspozycyjności nie tylko w czasie zaplanowanych 
oddziaływań wychowawczych czy dydaktycznych, ale także 
poza „wyznaczonymi godzinami” 146.
 W pedagogice ignacjańskiej istotnym elementem cura per‑
sonalis będzie pomoc wychowankowi w odpowiedzi na Bożą 
miłość do niego, ułatwiająca mu dostrzeganie Boga działają-
cego w życiu jednostki i w całym stworzeniu oraz pomagająca 
w spotkaniu Boga i człowieka (wychowanka). odbywa się to ze 
świadomością, że każdy jest niepowtarzalną osobą obdarzoną 
różnymi zdolnościami 147. Potrzeba do tego umiejętności empa-
tii ze strony wychowawcy, aby poznać to, co wychowankowie 
noszą w sobie, w środku, co jest kluczem do nich samych, w ten 
sposób rozpoznając i wybierając drogi do ich wewnętrznego, 
idealnego świata. 
 doświadczenie w procesie wychowania, indywidualnej tro-
ski ze strony wychowawcy prowadzi wychowanka do kształto-
wania postawy, która pozwala na podejmowanie decyzji wykra-
czających poza granice własnego „ja”, gdyż tylko ten, kto jest 
kochany, uczy się kochać, kto jest otoczony opieką, uczy się opie-
kować, komu służono, uczy się służyć 148. Cura personalis zdaje się 
niewypowiadaną i wiszącą w powietrzu prośbą wychowanka 
poszukującego odpowiedzi na pytanie: „czy będzie ci na mnie 
zależało?”. ta prośba często skrywa szereg różnorodnych lęków, 
pragnień i oczekiwań. są bowiem chwile, kiedy młody człowiek 

Atti del Convegno Internazionale. Messina 14‑16 novembre 1991, red. F. guerello 
i P. schiavone, esUR ignatianum, Messina 1992, s. 506.

145 Por. chcjW 43.
146 Por. e. dybowska, Pedagogika ignacjańska – tradycja w ponowoczesności, 

dz. cyt., s. 289.
147 Por. chcjW 63 i Pi 139.
148 Por. chcjW 43, a także R. carmagnani, Cura personalis e leadership di ser‑

vizio: fondamento e progetto della pedagogia ignaziana, dz. cyt., s. 508.
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potrzebuje poklepania po ramieniu, wysłuchania i rozmowy, ale 
są też chwile, kiedy okazując szacunek, należy mu powiedzieć, 
że wychowawca nie może zaakceptować zachowania, które nisz-
czy i rozbija wewnętrznie człowieka 149. 
 Cura personalis jest owocem wsłuchiwania się w najbardziej 
głębokie pragnienia drugiego człowieka, w których zawarte są 
jego nadzieje na wzrost i rozwój, a także jego słabości i nędze. 
Metoda pozwala zachować w pamięci, że tylko ten, kto poczuł 
się kochany i komu pomagano tam, gdzie jest najsłabszy, gdzie 
ma miejsca najbardziej bolesne, jest zdolny do wyboru i służby 
dla innych, na wzór chrystusa – człowieka dla innych 150.
 W istotnym przesłaniu, jakie niesie z sobą cura personalis, można 
doszukać się tego, co ignacy loyola i jego pierwsi towarzysze rea-
lizowali w swoich zaangażowaniach apostolskich. chcieli naślado-
wać chrystusa, który pragnął swoim przykładem uczyć osobistej 
służby każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu, który cierpi i po-
trzebuje pomocy 151. Metoda indywidualnej troski może być wspo-
magana, a nawet powinna być kształtowana, poprzez integralną 
formację wychowawcy w dynamice Ćwiczeń duchowych, w których 
ignacy proponuje na podstawie własnego doświadczenia „szkoły 
Bożej” uporządkowanie i integrację wszystkich wymiarów życia, 
przyglądając się oraz ucząc się naśladować chrystusa 152.
 Cura personalis to trudna metoda do zastosowania w szkole 
czy innej placówce edukacyjnej lub wychowawczej, gdzie często 
pojedynczy człowiek ginie w masie wychowanków. nie może to 
jednak usprawiedliwiać niepodejmowania przez wychowawcę 
trudu dostrzegania pojedynczego wychowanka. dla wychowan-
ka jego relacja z wychowawcą czy nauczycielem może istotnie 
zaważyć na jego losie, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie 153.

149 Por. j.P. Power, Cura personalis (troska o ucznia), „Być dla innych” 1(1997)2, 
s. 3.

150 R. carmagnani, Cura personalis e leadership di servizio: fondamento e progetto 
della pedagogia ignaziana, dz. cyt., s. 508.

151 Por. Ćd 224.
152 Por. H.P. kolvenbach, Cura personalis, dz. cyt., s. 15, 17.
153 Por. W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj – zarys problematyki, dz. cyt., s. 249-251.
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4.2.2.2. Współzawodnictwo

 Współzawodnictwo jest pojęciem, które w swoim potocz-
nym rozumieniu nie bardzo przystaje do ignacjańskiej eduka-
cji ograniającej troską każdą osobę, jej indywidualne warunki 
i potrzeby. Potoczne rozumienie tego pojęcia wskazuje na ry-
walizację, konkurencję, walkę z innymi, robienie czegoś lepiej 
niż inni, bycie lepszym od innych. W pedagogice ignacjańskiej 
współzawodnictwo 154 w specyfice swojego rozumienia istniało 
od początku powstania szkół jako skuteczna metoda przede 
wszystkim nauczania, mobilizująca do nauki, według której ża-
den wychowanek czy uczeń nie mógł pozostać bierny w swoim 
doskonaleniu się. Była to też znacząca idea wychowawcza, bo 
nawiązująca do potrzeby ambicji młodzieży i podnosząca po-
ziom uspołecznienia wychowanków 155.
 klasa była podzielona na dwie grupy uczniów, które współza-
wodniczyły z sobą. Współzawodnictwo odbywało się w parach, 
każdy uczeń z jednej części otrzymywał partnera (łac. aemulus), 
współzawodnika, z drugiej części klasy, który był kolegą i przyjacie-
lem, a równocześnie kimś w rodzaju przeciwnika. Mieli oni popra-
wiać siebie wzajemnie, swoje wypracowania, sprawdzać zdobyte 
wiadomości, poszukując błędów i korygując je 156. odbywało się to 
poprzez zadawanie pytań przez nauczyciela lub współzawodnika 
i sprawdzanie poprawności odpowiedzi przez drugą osobę.
 Współzawodnictwo mogło też dotyczyć wszelkiego rodzaju 
ćwiczeń pamięciowych, które miały na celu utrwalać wiedzę 
i poszukiwać dla niej nowego zastosowania 157.
 W Ratio Studiorum znajdziemy wiele wskazań i reguł, jak 
stosować w praktyce tak rozumiane współzawodnictwo 158. 

154 Łac. aemulatio, wł. emulazione, ang. emulation, competition, hiszp. emulación.
155 Por. s. Bednarski, upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, dz. cyt., 

s. 387.
156 Por. l. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum (1548‑1599), 

dz. cyt., s. 137.
157 Por. R.R. Rusk, The Doctrines of the Great Educators, dz. cyt., s. 79.
158 Por. Reguły wspólne dla nauczycieli klas niższych 31; Reguły profesora nauk 

humanistycznych 7; Reguły profesora najstarszej klasy gramatyki 10; Reguły profesora 
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celem aemulatio było przede wszystkim motywować uczniów 
czy wychowanków do nauki. Miało uczyć zarówno odnoszenia 
sukcesów, jak też przyjmowania porażek, co jest umiejętnością 
pożyteczną w codziennym życiu 159.
 Wychowankowie powinni w wychowawcy widzieć żywy 
przykład i dużą motywację do podejmowania współzawodnic-
twa 160. ten sposób rozumienia współzawodnictwa pozwala 
wnioskować, że Ratio Studiorum akcentowała szlachetniejszą 
stronę tego pojęcia i nazwała ją honesta aemulatio jako wielką siłę 
i zachętę do nauki i doskonalenia się 161. 
 W dokumencie Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania 
docenia się rolę ciągłości tradycji współzawodnictwa jako spe-
cyficznego elementu wychowania ignacjańskiego, jednocześnie 
wskazuje, że 

wychowanie stoi dziś w obliczu innej rzeczywistości: wobec 
świata nadmiernej rywalizacji objawiającej się w indywidua-
lizmie, w postawach konsumpcyjnych i osiąganiu sukcesu za 
wszelką cenę 162.

Przytaczane są dalej słowa Pedro arrupe, który zauważa, że wo-
bec takiej rzeczywistości w procesie wychowania i nauczania nie 
potrzeba już rywalizacji, a raczej atmosfery bycia do dyspozycji 
i służby drugiemu człowiekowi 163.

średniej klasy gramatyki 10; Reguły profesora najniższej klasy gramatyki 9; w: Ratio 
atque institutio studiorum SJ czyli ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), 
dz. cyt.

159 Por. W. Żmudziński, Jak wychować dojrzałego ucznia, dz. cyt., s. 117.
160 Por. R.R. Rusk, The Doctrines of the Great Educators, dz. cyt., s. 80.
161 Por. The Jesuit Ratio Studiorum of 1599, translated into english with an 

introduction and explanatory notes by a.P. Farrell sj, conference of Major 
superiors of jesuit, Washington d.c. 1970, s. 130. W polskim tłumaczeniu 
brzmi to następująco: współzawodnictwo „należy urządzać, jeśli czas na to 
pozwala – aby popierać godziwe współzawodnictwo, które bardzo pomaga 
w nauce”, por. Ratio atque institutio studiorum SJ czyli ustawa szkolna Towarzy‑
stwa Jezusowego (1599), dz. cyt., s. 87.

162 chcjW 112.
163 Por. P. arrupe, Our Secondary Schools Today and Tomorrow 12, przemó-

wienie wygłoszone 10 iX 1981 roku w Rzymie, <www.sjweb.info/education/
doclist.cfm>, data dostępu 24 sierpnia 2009.
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 czy zatem pozostanie współzawodnictwo elementem historii 
jezuickiego szkolnictwa? jak twierdzi Farrell, być może nie jest 
to już tak istotna metoda jak kiedyś, ale nadal stanowi ważny 
czynnik w procesie nauczania i wychowania nie tylko w klasie 
szkolnej jako silny bodziec do nauki i studiowania 164. Refleksję 
nad aktualnością współzawodnictwa w rozumieniu pedagogiki 
ignacjańskiej podjął giovanni F. Ricci. Ma on świadomość, że 
w tradycyjnym znaczeniu współzawodnictwo mocno kojarzy się 
z walką wojenną i językiem militarnym. edukacja jest już inaczej 
zorganizowana, niemniej jednak można wyciągnąć pożytecz-
ne elementy ze współzawodnictwa dla współczesnej edukacji 
i wychowania.
 Współzawodnictwo w pedagogice ignacjańskiej może być 
wzorem do tego, aby przypadkowość i spontaniczność nie były 
zbyt mocno obecne w pracy wychowawczej, a dawały miejsce 
dobrej organizacji, w której zwracając uwagę na potrzebę jed-
nostki, stosuje się także ogólne zasady 165. 
 Współzawodnictwo ignacjańskie odczytane bardziej współ-
cześnie może być rozumiane poprzez przedstawienie osoby 
chrystusa jako ideału, do którego powinno się dążyć we współ-
zawodnictwie po to, aby go naśladować. Współzawodnictwo 
ukazuje Ricci nie jako konfrontację z innymi, ale jako konfron-
tację z samym sobą, zmaganie się z samym sobą, podejmowanie 
walki duchowej, co stanowi ważny element Ćwiczeń duchowych.
 drugi człowiek stanowi rodzaj braterskiego upominania i jest 
potrzebny po to, aby osoba mogła się uświęcać. jest więc współ-
zawodnictwo odczytywane w odniesieniu do celu ostatecznego, 
do nieustannego dążenia do doskonałości w wymiarze religij-
nym, bez którego straciłoby swoją wartość. Rozumiejąc współ-
zawodnictwo tak, jak było ono przyjmowane w początkach 
jezuickiego szkolnictwa, i wyjaśniając je po ignacjańsku, będzie 

164 Por. The Jesuit Ratio Studiorum of 1599, dz. cyt., s. 131.
165 Por. g.F. Ricci, Emulazione: attualitàdi un inattuale concetto pedagogico, 

w: La pedagogia della Compagnia di Gesu. Atti del Convegno Internazionale. Messina 
14‑16 novembre 1991, red. F. guerello, P. schiavone, esUR ignatianum, Messina 
1992, s. 511.
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to we wspomnianym znaczeniu sancta i honesta aemulatio zawsze 
związane i ukierunkowane na „większą chwałą Bożą” 166.
 niektórzy doszukują się w pedagogice ignacjańskiej idei 
nowego Wychowania, łącząc współzawodnictwo z zasadą 
współdziałania między uczniami i wymiany umiejętności mię-
dzy nimi, ukazując istotę współzawodnictwa jako ducha współ-
pracy, która ma nauczyć wychowanków właściwego podejścia 
do innych ludzi, tj. w taki sposób, aby szanować ich inność oraz 
wyjątkowość i jednocześnie by tę wyjątkowość uchwycić i sty-
mulować jej rozwój 167.
 tak rozumiana „niepowtarzalność osoby” nie pozwala i na-
wet nie dopuszcza czy po prostu nie potrzebuje porównania z in-
nymi. ignacjańskiej zasadzie dostosowania do okoliczności osób, 
miejsca i czasu współzawodnictwo również podlega i mimo że 
zmieniły się okoliczności, to aktualność w dążeniu do doskona-
łości pozostaje. We współczesnych dokumentach pedagogiki ig-
nacjańskiej pojęcie współzawodnictwo pojawia się tylko raz i to 
w kontekście odchodzenia od jego znaczenia 168. Znaleźć można 
jednak mocno podkreślone dążenie do doskonałości, pragnienie 
stawania się lepszym człowiekiem, czyli podążanie do świętości. 
Ricci rozumie przejście od współzawodnictwa do dążenia do 
doskonałości nie jako prostą zamianę, ale jako rodzaj transfor-
macji tej samej idei 169 zmagania się z sobą i wzrastania ku pełni 
człowieczeństwa w sposób prawdziwy, szczery i uczciwy.

4.2.2.3. Prelekcja

 Prelekcja jest tradycyjną metodą stosowaną w wychowaniu 
i nauczaniu w nurcie pedagogiki ignacjańskiej od samego po-
czątku. jest to procedura mająca swoje źródło w Ćwiczeniach du‑
chowych, w których prelekcją są tak zwane punkty do modlitwy, 

166 Por. tamże, s. 512-516.
167 Prof. Ricci powołuje się na stanowisko emilii sordina. Por. g.F. Ricci, 

Emulazione: attualitàdi un inattuale concetto pedagogico, dz. cyt., s. 515.
168 Por. chcjW 112.
169 Por. tamże, s. 519.
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rodzaj wprowadzenia do właściwej aktywności osoby, co ma 
zbliżyć do zamierzonego celu 170. Metoda prelekcji została opi-
sana w Ratio Studiorum 171. Prelekcja jest to metoda, która ma za 
zadanie wzbudzać w wychowanku, uczniu zrozumienie mate-
riału i celu uczenia się, studiowania. W swojej tradycyjnej formie 
angażowała nauczyciela w zapowiedź zadania domowego dla 
uczniów, samodzielnej pracy uczniów. W czasie prelekcji na-
uczyciel miał zwracać uwagę na poszczególne zagadnienia, na 
jakich powinien się skoncentrować uczeń w czasie samodzielnej 
pracy i zadania domowego 172. 
 Prelekcja zatem to przegląd, omówienie zadań do wykonania 
przeprowadzone przez nauczyciela lub wychowawcę z aktyw-
nym współudziałem, współpracą z uczniami. Podkreślić należy, 
że nie jest to wykład, ale preludium, wstęp i przygotowanie do 
prywatnego studium, do samodzielnej nauki 173.
 celem prelekcji jest zainteresowanie czy czasem obudzenie 
zainteresowania wychowanka, ucznia tematem lub jakimś kon-
kretnym zagadnieniem na zasadzie prowadzenia dochodzenia. 
następnie prelekcja ma wskazać, w jakim celu jest podejmowany 
dany temat, zadanie czy zagadnienie. Po zaznajomieniu z celem 
w prelekcji, należy wypunktować najważniejsze i ewentualnie 
skomplikowane części danej tematyki. celem prelekcji jest także 
stymulowanie osoby do osobistej refleksji nad znaczeniem tego, 
co ma być zgłębiane w trakcie indywidualnego studium.
 Rzetelnie przygotowana prelekcja powinna przede wszyst-
kim ukazać cele, skutki, jakich można się spodziewać po danym 
zadaniu, oraz główne idee, myśli przewodnie, które winny być 
zrozumiane. trzeba także wskazać na ciągłość materiału i zaak-
centować punkty styczne z dotychczasową wiedzą i doświadcze-
niem wychowanków. W prelekcji należy wyszczególnić problemy, 
jakie mogą się pojawić i które mogą potrzebować wyjaśnienia, 

170 Por. Ćd 2.
171 Por. Common rules for the teachers of the lower classes 27, w: The Jesuit Ratio 

Studiorum of 1599, dz. cyt., s. 66.
172 Por. R.e. Metts, Ignatius Knew, dz. cyt., s. 131.
173 Por. R.R. newton, Reflection on the Educational Principles of the Spiritual 

Exercises, dz. cyt., s. 36.
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zdefiniowania czy zilustrowania. Ważnym elementem wprowa-
dzenia ucznia do samodzielnej pracy jest określenie metod, które 
powinny lub mogą być wykorzystane w trakcie indywidualnego 
studium. Warto także wymienić ewentualne problemy, które 
można spotkać i których należy unikać w trakcie własnego opra-
cowywania zagadnienia. na zakończenie prelekcji trzeba koniecz-
nie ukazać kryteria, na podstawie których uczeń będzie wiedział, 
że opanował i przestudiował zadany materiał 174. 
 Wychowawca, nauczyciel musi pamiętać, że celem prelekcji 
jest stymulowanie wychowanka do własnej aktywności i nie po-
winien on powiedzieć nic więcej ponad to, co jest konieczne, aby 
ten cel osiągnąć 175. takie podejście wymaga uważnego przygo-
towania ze strony tego, kto wygłasza prelekcję. gdyby prelekcja 
miła być improwizowana, byłaby w zasadzie bezużyteczna. 
Założenie prelekcji jest takie, że nie może ona być za długa, nie 
powinna trwać więcej niż 10-15 minut i powinna być tak przy-
gotowana, aby słuchacze mogli się na tyle skoncentrować, by nie 
zapisywać tego, co mówi nauczyciel 176. 
 Prelekcja może mieć różne formy i może być wykorzystywa-
na nie tylko w dydaktyce, ale również w szeroko pojętej pracy 
wychowawczej. idea w niej zawarta pozwala wprowadzać 
wychowanka w nową rzeczywistość, którą poznaje lub pogłę-
bia. Wszelkiego rodzaju schematy, a prelekcja jest przykładem 
schematu, są pożyteczne dla człowieka, gdyż koncentrują uwagę 
na konkretnym zagadnieniu, stanowią rodzaj informacji o cało-
kształcie jakiejś kwestii i celu, do którego ona zmierza, można je 
odnieść do tego, co już jest znane, a także dostarczają specyfiki 
„struktury” do tematyki, której dotyczą. takie całościowe ujęcie 
zagadnienia pozwala na skuteczniejsze przyswajanie nowych 
treści i zagadnień osobom, które chętniej i owocniej się uczą 
w kierunku od ogółu do szczegółu 177. 

174 Por. tamże, s. 36-37.
175 Por. Common rules for the teachers of the lower classes 27, w: The Jesuit Ratio 

Studiorum of 1599, translated into english, dz. cyt., s. 67.
176 Por. R.e. Metts, Cztery cechy charakterystyczne jezuickiej pedagogii, „do-

świadczenie – ignacjański model wychowania” t. 2(1996), s. 11.
177 Por. tamże, s. 13-14.
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 Refleksja nad tradycyjną metodą ignacjańskiego wychowa-
nia – prelekcją – ukazuje, jak bardzo bliskie i odpowiadające 
naturze człowieka jest to, co wywodzi się z XVi-wiecznego do-
świadczenia pierwszych jezuitów. 

4.2.2.4. Powtórka

 Zapoznanie się z istotą prelekcji ukazuje ją jako początek 
i przygotowanie warunków do uczenia się i zgłębiania rzeczy-
wistości. Punkt, który w pewnym sensie domyka proces do-
chodzenia do prawdy, to powtórka, stanowiąca swoisty sposób 
uporządkowania i ugruntowania wiedzy, umiejętności, postaw 
i przyzwyczajeń wolitywnych i intelektualnych. Powtórka (repe‑
titio) jest kolejną tradycyjną metodą w ignacjańskiej metodologii 
wychowania i nauczania. Podobnie jak prelekcja ma swoje ko-
rzenie w Ćwiczeniach duchowych 178.
 ignacjańska powtórka dotyczy czasu po zapoznaniu się 
i przestudiowaniu nowego materiału i nie jest to po prostu 
rewizja czy odgrzewanie dopiero co przyswojonego materia-
łu. Powtórka niesie z sobą zawsze głębsze „przywłaszczenie” 
i zrozumienie zasymilowanej wiedzy i umiejętności 179. W Ratio 
Studiorum powtórki pojawiają się wiele razy, na różnych pozio-
mach: bezpośrednio po prelekcji, dnia następnego po prelekcji, 
raz na tydzień, raz na miesiąc, roczne powtórki oraz powtórki 
przed głównymi egzaminami 180. 
 W ignacjańskim rozumieniu chodzi o powtórkę wywodzącą 
się z Ćwiczeń duchowych, nie będzie to zatem powtórka, która 
sprawdza jakość i zakres osiągniętej wiedzy, oraz nie będzie 
chodziło o przerabianie na nowo starego materiału. Powtórka 
w pedagogice ignacjańskiej będzie to przegląd zdobytej wie-
dzy o rzeczywistości, pozwalający się skoncentrować na tych 

178 Por. Ćd 62, 118-119, 132.
179 Por. R.e. Metts, Ignatius Knew, dz. cyt., s. 131.
180 Por. Reguły wspólne dla nauczycieli klas niższych 25-26, w: Ratio atque insti‑

tutio studiorum SJ czyli ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), dz. cyt., 
s. 86-87.
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aspektach, które wywołały głębsze uczucia, wewnętrzne reakcje, 
największą fascynację, które spowodowały największe zamie-
szanie lub zrodziły najwięcej pytań, wchodząc jeszcze głębiej 
w materiał, na nowo się mu przyglądając 181.
 Powtórki miały być przede wszystkim okazją do refleksji 
i zastosowania w odniesieniu do tego, co spowodowało u wy-
chowanka, ucznia twórczy niepokój 182. tak rozumiana powtórka 
to nie proste utrwalenie materiału, ale takie przeglądanie prze-
robionych treści, które zakłada nową wiedzę o tej treści i jej po-
głębioną integrację i analizę. stwarza się w ten sposób okazję do 
szerszej refleksji nad tym, czego się wychowanek uczy w szkole 
i poza nią. Ma to być nowe spojrzenie ze smakowaniem i pełniej-
szym rozumieniem 183. 
 sposobów przeprowadzenia powtórki może być wiele. spo-
ro z nich można znaleźć już w Ratio Studiorum 184. Można także 
zastosować coraz bardziej rozpowszechnione współcześnie 
metody pracy z uczniami i wychowankami, zwłaszcza te, któ-
rych celem jest pogłębiona refleksja nad danym zagadnieniem, 
a przedmiotem refleksji winno być to, co najbardziej wzbudziło 
twórczy niepokój u młodego człowieka.

4.2.3. techniki i środki wychowania ignacjańskiego
 W literaturze przedmiotu spotykamy pojęcie technik wy-
chowawczych i form wychowania, które często są używane za-
miennie. techniki wychowawcze to takie czynności, za pomocą 
których wychowawca dokonuje realnych działań w zakresie 

181 Używając języka samego ignacego loyoli, powiedzielibyśmy, że chodzi 
o „smakowanie” tych najbardziej poruszających aspektów nowo zinternalizowa-
nych doświadczeń. Por. Ćd 2.

182 Por. Pi 148.
183 Por. R.e. Metts, Cztery cechy charakterystyczne jezuickiej pedagogii, dz. cyt., 

s. 25-27.
184 Por. np. Reguły wspólne dla nauczycieli klas niższych 25, 33, Reguły wspólne 

dla wszystkich profesorów studiów wyższych 12-13, w: Ratio atque institutio studio‑
rum SJ czyli ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), dz. cyt.
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przyjętych strategii i metod wychowania 185. oznacza to również, 
że wyboru technik dokonuje się ze względu na cel wychowania. 
techniki tworzą warstwę operacyjną procesu wychowania, kiedy 
to wychowankowie przejmują spodziewane przez wychowawcę 
aktywności. 
 Formy wychowania są szczegółowym opisem metody wychowa-
nia określającym sposoby postępowania wychowawczego w prak-
tyce 186. Formy wychowania mają różne kryteria podziału, zwykle 
dzielą się na zbiorowe, grupowe i indywidualne 187 lub na werbalne, 
niewerbalne i doraźne 188. Formy i techniki wychowania określają 
bezpośrednie interakcje między wychowawcą a wychowankiem 
czy wychowankami, ale formami wychowania nazywane są także 
te służące poznawaniu uczniów czy zespołu wychowanków. 
 Metody wychowania wymagają również odpowiednich środ-
ków wychowawczych. środek wychowawczy to konkretna po-
moc wychowawcza, dzięki której wychowawca ma możliwość 
wpływania na wychowanków, zakładając uformowanie lub 
umocnienie w dziecku przekonań, postaw lub pożądanych mo-
tywacji. Wychowawca może się nimi posłużyć w celu wywarcia 
wpływu na wychowanka lub zmiany jego niepożądanych relacji 
do norm i wartości 189. 
 Podstawą doboru technik i środków wychowawczych dla 
wychowawcy ignacjańskiego pozostaje metodyka Ćwiczeń ducho‑
wych, która jest „kombinacją” uporządkowanej struktury i osobi-
stej wolności. struktura ludzkiej aktywności w określonym czasie 
(np. zajęć wychowawczych) w pewnym sensie wyznacza granice 
działania, a osobista wolność jest przestrzenią dla twórczości, dla 
tworzenia samego siebie. Wychowawca zgodnie z ideą cura perso‑
nalis powinien znać możliwości swoich wychowanków, aby do-
boru technik i środków wychowawczych dokonywać adekwatnie 
do sytuacji i tematu. Wybranymi technikami wychowawczymi 

185 Por. e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne 
i alternatywne, dz. cyt., s. 149.

186 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 454.
187 Por. d. Zając, Koncepcje metod i technik wychowania, dz. cyt., s. 177.
188 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 454.
189 Por. tamże, s. 462.
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wspomagającymi i realizującymi ignacjańskie podejście do wy-
chowania na przestrzeni lat i poddawane zmianom czasu są: pro-
fil wzrostu, portfolio, teatr szkolny, nagradzanie i karanie.

4.2.3.1. Profil wzrostu

 techniką, która wynika z kontekstu wychowania, jest w pe-
dagogice ignacjańskiej profil wzrostu ucznia, profil wzrostu 
wychowanka. Podstawą profilu jest ignacjańska idea integracji 
wszystkich wymiarów życia. Profil wzrostu wychowanka wy-
pływa z sylwetki absolwenta ignacjańskiej placówki wycho-
wawczej. określa on, co w konkretnym czasie na przykład roku 
szkolnego, w danym obszarze ludzkiego istnienia ulegnie zmia-
nie rozwojowej.
 sferami, które bierze się pod uwagę, są: sfera intelektualna, 
społeczna, psychiczna, fizyczna, duchowa (religijna). W każdym 
z wymienionych obszarów wyznacza się cele i zadania, które 
zamierza się osiągnąć. Profil wzrostu może zrobić wychowawca 
wspólnie z wychowankiem lub może go zrobić sam wychowa-
nek pod kierunkiem wychowawcy.
 Po upływie wyznaczonego czasu podejmowana jest refleksja 
nad zaplanowanym i zapisanym profilem, aby dokonać igna-
cjańskiej ewaluacji i zobaczyć, na ile udało się przybliżyć do 
założonego celu. Przeprowadzona ewaluacja stanowi podstawę 
określenia profilu wzrostu na kolejny okres czasu 190.

4.2.3.2. Portfolio

 jednym ze środków wychowawczych, który może być 
pomocny w dokonaniu ewaluacji, jest portfolio 191, czyli zbiór 

190 Por. Pi 159 i 163 a także por. B. Prątnicka-olszewska, Planowanie osobiste‑
go rozwoju ucznia, „Być dla innych” 13(2009)36, s. 78-80.

191 koncepcja portfolio pochodzi ze świata sztuki, gdzie oznacza kolekcję 
materiałów służącą jakiemuś określonemu celowi. Portfolia artystów różnią 
się ze względu na cele i procesy ich przygotowania, mogą to być portfolia 
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prac, osiągnięć, dokumentacji ważnych z perspektywy osoby je 
prowadzącej. Zbiór prac nie jest jednak celem samym w sobie, 
ma on stanowić zachętę do rozwoju, gdyż dzięki niemu osoba 
je prowadząca może dostrzec swoje mocne strony i ewentualnie 
sfery, w których jeszcze potrzeba rozwoju. Portfolio może też 
wykazać postęp w rozwoju lub jego brak, gdyż wspomaga regu-
larną ocenę i pomaga zauważyć postęp.
 W ten sposób młody człowiek może się nauczyć odpowie-
dzialności za własne życie, a także otwartości na potrzebę 
rozwoju przez całe życie. Z wychowawczego punktu widzenia 
istotny element środka wychowawczego, jakim jest portfolio, to 
pomoc w dokonywaniu wyborów, gdyż zawiera swoistą „hi-
storię” osoby. jest to jednocześnie środek wychowawczy, który 
może wspomagać realizację cura personalis w masowości współ-
czesnych ośrodków edukacyjnych 192.

4.2.3.3. teatr szkolny

 ignacy loyola zdawał sobie sprawę, że uporządkowany 
schemat zadania czy modlitwy nie jest pożyteczny, jeżeli osoba 
sama nie bierze czynnego udziału w zaplanowanej aktywności. 
dlatego kolejną techniką wychowawczą mającą swoje źródło 
w Ćwiczeniach duchowych jest aktywność wychowanka, jego 
własne zaangażowanie w proces uczenia się i rozwoju 193. Współ-
cześnie szeroko opracowana jest cała dziedzina aktywnego 
nauczania i metod aktywizujących w nauczaniu i wychowaniu, 
stosowanych w dydaktyce, profilaktyce, socjoterapii 194. nie 

najlepszych prac, najbardziej typowych prac czy prac na określone tematy. Por. 
B.d. gołębniak, Egzaminy i ocenianie szkolne, w: Pedagogika. Podręcznik akademic‑
ki, t. 2, dz. cyt., s. 234.

192 Por. B. Prątnicka-olszewska, Portfolio, „Być dla innych” 4(2000)16, 
s. 10-15, a także materiały własne autorki z international jesuit education lea-
dership Program for central and eastern europe.

193 Por. Pi 147.
194 Przykładowe pozycje podejmujące tę problematykę: e. Brudnik, a. Mo-

szyńska, B. owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawni-
czy sFs, kielce 2000; e. Brudnik, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, cz. ii, Zakład 
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budzi też wątpliwości fakt, że człowiek zdecydowanie więcej 
zapamiętuje i przyswaja, jeżeli coś sam przeżyje lub ma możli-
wość brania czynnego udziału w jakiejś aktywności. W tradycji 
szkół jezuic kich od samego początku przykładano dużą wagę do 
ćwiczeń pisemnych (wypracowań), przemówień, prowadzenia 
dyskusji, dysput oraz przedstawień teatralnych 195. 
 teatr szkolny był w jezuickich szkołach ważnym środkiem 
wychowawczym. jego celem nie było tylko wystawienie sztuki 
czy przedstawienia, ale przede wszystkim – aspekt wychowaw-
czy, jaki niosą z sobą występy publiczne. Znaczenie wycho-
wawcze to głównie przyzwyczajanie młodzieży do wystąpień 
publicznych oraz budzenie śmiałości i inicjatywy 196. Zmuszało 
to dziecko do zwalczania nieśmiałości, niemocy i niezręczności, 
które w szkolnym wieku rozwojowym mogą hamować rozwój 
osobowy jednostki. W ten sposób i ciało, i dusza miały okazję na-
uczyć się panować nad sobą 197. Posiadał też teatr szkolny aspek-
ty wychowania moralnego. Przygotowanie do przedstawienia 
i udział w samym spektaklu umożliwiał ćwiczenie umiejętności 
oratorskich, oswajanie się z publicznością i uczył publicznego 
zabierania głosu. Pomagało to pokonywać tremę, doskonalić 
dykcję, operować mimiką twarzy, gestami, a także rozwijać pa-
mięć i wzbogacać słownictwo 198.
 Występy teatralne były okazją do aktywizacji wychowanków 
i rozwijania twórczości. dobór tematyki przedstawień wynikał 
z organizacji roku szkolnego, roku kościelnego, pojawiały się 
też przedstawienia o charakterze publicznym czy obyczajo-
wym. często przedstawienia teatralne stanowiły swoistą formę 

Wydawniczy sFs, kielce 2002; d. Buehl, Strategie aktywnego nauczania, czyli jak 
efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Wydawnictwo edukacyjne, kraków 
2004; e. Wójcik, Metody aktywizujące w pedagogice grup, Wydawnictwo Rubikon, 
kraków 2008; Vademecum katechety. Metody aktywizujące, red. Z. Barciński, Wy-
dawnictwo M, kraków 2006.

195 Por. chcjW 29.
196 Por. s. Bednarski, upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, dz. cyt., 

s. 431.
197 Por. F. charmot, Sztuka przemawiania, „Być dla innych” 13(2009)36, s. 51.
198 Por. k. Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga na‑

rodów, Wydawnictwo Uniwersytetu gdańskiego, gdańsk 2007, s. 44-45.
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katechezy, bo „poprzez teatr uczono podstawowych prawd wia-
ry, pomagano w przeżywaniu świąt kościelnych oraz nabywaniu 
doświadczeń religijnych” 199. środek wychowawczy w pedagogi-
ce ignacjańskiej, jakim był teatr szkolny, przechodził różne fazy 
wzlotów i upadków.
 dzisiaj teatr szkolny już nie jest stosowany jako środek wycho-
wawczy, gdyż zmieniły się warunki i okoliczności. niezmienna 
pozostała w pedagogice ignacjańskiej konieczność pobudzania 
aktywności wychowanka. cele i zadania, które kiedyś spełniał 
teatr szkolny, współcześnie można osiągnąć za pomocą takich 
technik, jak odgrywanie ról (role‑playing), wszelkiego rodzaju 
dyskusje, case‑study, projekty 200.

4.2.3.4. nagradzanie i karanie

 Wśród innych technik i środków wychowawczych charak-
teryzujących metodykę pracy wychowawcy ignacjańskiego na 
uwagę zasługują wszelkiego rodzaju ćwiczenia pisemne i stra-
tegie zadawania pytań. Ćwiczenia pisemne wiele razy zostały 
opisane w Ratio Studiorum. ich celem było dobre opanowanie 
języka i słownictwa, stwarzały także okazję do ukonkretnienia 
tego, czego wychowanek i uczeń się dowiedział, co go poruszyło 
i nad czym przeprowadził refleksję. 
 Refleksja jako istotny element ignacjańskiej pedagogiki wy-
maga od wychowawcy umiejętności właściwego formułowania 
i stawiania pytań. Pytania, które stawia wychowawca, powin-
ny pobudzać do refleksji nad doświadczeniem wychowanka. 
Powinny być one tak sformułowane, aby dotykały wszystkich 
możliwych sfer, poprzez które człowiek odkrywa nową dla siebie 
rzeczywistość lub pogłębia wiedzę o znanych już prawdach. Bę-
dzie chodziło zatem o takie pytanie, na które wychowanek znaj-
dzie odpowiedź na poziomie intelektu i rozumu, ale powinny 

199 j. Mółka, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ, Wyż-
sza szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnictwo WaM, 
kraków 2004, s. 230.

200 Por. Pi 160-162.
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one także zachęcać do poszukiwania odpowiedzi na poziomie 
emocjonalnym i uczuciowym oraz pobudzać wyobraźnię, akty-
wizować do poszukiwania indywidualnych rozwiązań 201. 
 Podejmując problematykę środków wychowawczych, nie 
można pominąć zagadnienia nagrody i kary. Ratio Studiorum 
nie zwracała zbyt dużej uwagi na karę jako środek wychowaw-
czy 202. W tekście Ratio czytamy, że dyscyplinę „można łatwiej 
osiągnąć za pomocą spodziewanej pochwały i nagrody, obawy 
przed niesławą, niż przez chłostę” 203. Zasadom dotyczącym na-
gród poświęcono cały rozdział 204. Z tej krótkiej refleksji wynika 
to, co współcześnie coraz częściej podkreśla się w wychowaniu, 
mianowicie docenianie pochwały i nagrody. nie należy jednak 
wyciągać zbyt pochopnie wniosków, że nie wolno karać. Za 
zachowanie sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami wychowa-
nek winien ponieść konsekwencje.
 Problem winy, kary i przebaczenia w pedagogice ignacjań-
skiej postrzegany jest również w świetle Ćwiczeń duchowych, 
gdzie do problemu przekroczenia prawa w sposób szczególny 
przybliża problematyka i tygodnia. ignacy nie rozpoczyna od 
omawiania grzechu jednostki, ale od grzechu świata. odnosząc 
to do wychowania – poważne uchybienia, jakie mogą nastąpić, 
warto w pierwszym rzędzie przeanalizować w konkretnym kon-
tekście, systemowo.
 W pierwszej kolejności nie należy odnosić się do sprawcy, ale 
do otoczenia, do tego, jak się zachowały osoby z otoczenia, kiedy 
jakąś osobę dotknęły skutki przestępstwa. dopiero po grzechu 
świata zwraca się ignacy do grzechu jednostki, gdzie podkre-
śla akt skruchy i miłosierdzie za przewinienia. W procesie 

201 Więcej na temat strategii zadawania pytań pobudzających ucznia do 
refleksji można przeczytać w: W. Żmudziński, Refleksja w metodyce nauczania, 
dz. cyt., s. 61-67.

202 Por. l. Piechnik, Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum (1548‑1599), 
dz. cyt., s. 136.

203 Reguły wspólne dla nauczycieli klas niższych 39; w: Ratio atque institutio 
studiorum SJ czyli ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), dz. cyt., s. 89.

204 Por. Zasady dawania nagród, w: Ratio atque institutio studiorum SJ czyli usta‑
wa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), dz. cyt., s. 81-82.
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wychowania można powiedzieć, że należy wyjść wychowan-
kowi naprzeciw z miłosierdziem. oznacza to stworzenie wy-
chowankowi takich warunków, aby on sam mógł opowiedzieć 
o przewinieniu bez myślenia o sankcji. Wychowawca powinien 
najpierw porozmawiać z winowajcą, wskazując i wspólnie do-
chodząc do tego, jakie zło zostało popełnione i jak oszpeca ono 
człowieczeństwo 205.
 Zadaniem wychowania jest bowiem dać młodym ludziom 
do ręki takie środki, dzięki którym zrozumieją, co zrobili, i to 
nie kara jest środkiem. kara bowiem rodzi strach, a w strachu 
nie ma miejsca na prawdziwą motywację zmiany swojego za-
chowania. Prawdziwe zrozumienie popełnionego zła może 
nastąpić dzięki skrusze w atmosferze zaufania i miłosierdzia. 
Wychowawca musi jednak pamiętać, że miłosierdzie wyklucza 
karę, nie umniejsza jednak karalności czynu. skrucha powoduje 
bowiem, iż winny zauważa, że jego zachowanie zasługuje na 
karę 206. należy tępić błędy, a nie osoby, które je popełniają, taki 
jest duch ewangelii. 
 Metodyka pracy wychowawcy wypływa z obranej strategii 
wychowania, której podstawę stanowi przyjęta koncepcja wycho-
wania. strategia wychowania nakreśla preferowany styl pracy wy-
chowawczej, z której wynikają metody i techniki wychowania 207.
 W pedagogice ignacjańskiej strategią wychowania jest strate-
gia otwarta na stwórcę, człowieka i inne stworzenia oraz wza-
jemne między nimi relacje. dla realizacji swoich celów według 
przyjętej strategii wykorzystuje charakterystyczne dla koncepcji 
wychowania metody, które mają swoje źródło w metodyce 
Ćwiczeń duchowych ignacego loyoli. Metodyka ignacjańska ma 
„przekonać duszę” do podążania w kierunku celu ostatecznego, 
poszukiwania prawdy 208.

205 Por. s. Bednarski, upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, dz. cyt., 
s. 394.

206 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 74-81.
207 Por. e. Piotrowiak, Strategie, metody i techniki wychowania – ujęcia klasyczne 

i alternatywne, dz. cyt., s. 150.
208 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, 

dz. cyt., s. 94.



3314. Wychowawca ignacjański

 ignacjańskie zasady porządku, kolejności, indywidualizacji, 
personalizacji, konieczność jasnych celów, przykładanie uwagi 
do aktywności własnej wychowanków są pomocne i istotne 
w tworzeniu wspólnoty wychowawczej i mogą stanowić alterna-
tywę dla materializmu i fatalizmu wielu ludzi w ponowoczesnej 
rzeczywistości 209.

4.3. Funkcje wychowawcy ignacjańskiego
 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, mając określoną 
koncepcję człowieka, jasno nazwany cel wychowania, zasady, 
którymi się kieruje w swojej pracy i dostosowaną do tego spe-
cyficzną metodykę, powinien spełniać określone funkcje. Będą 
to funkcje ogólnowychowawcze wynikające z natury procesu 
wychowania, ale jednocześnie – ze specyfiki koncepcji wycho-
wawczej, jaką stanowi pedagogika ignacjańska. 
 Funkcja w wychowaniu to czynności i zadania, jakie ma do 
spełnienia wychowawca wobec wychowanków, zaspokajając ich 
potrzeby rozwojowe i osobowościowotwórcze, przygotowując 
do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Zadania, działa-
nia, skutki oraz normy i wartości to elementy składowe funkcji 
wychowawczej, które stanowią jedność 210. 
 szczegółowe funkcje wychowawcy w ramach relacji wy-
chowawczej w literaturze przedmiotu czytelnie przedstawił 
kunowski. Według niego funkcje wychowawców wynikają z ko-
nieczności odpowiadania na tak zwane potrzeby stałe (nabyte) 
i potrzeby rozwojowe wychowanka. Przegląd proponowanych 

209 Por. V. duminuco, nowe Ratio na nowe millennium?, „Horyzonty Wycho-
wania” 1(2002)1, s. 214.

210 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 513, a także por. 
a. Błasiak, Funkcje rodziny, w: Oblicza pedagogii, red. k. jarkiewicz, Wyższa 
szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnictwo WaM, kra-
ków 2005, s. 63-64. druga autorka podejmuje refleksję nad pojęciem funkcji 
w odniesieniu do rodziny, powołując się na różnych autorów analizujących to 
pojęcie, które może być rozszerzone na inne podmioty znajdujące się w sytua-
cji i możliwości oddziaływania na drugiego człowieka.
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funkcji wychowawcy łączy kunowski z kolejnymi warstwami 
rozwoju człowieka 211. Wyróżnia on następujące funkcje: sanare, 
educere, educare, initiare, christianisare. 
 Sanare z języka łacińskiego oznacza „zdrowy”, stąd funkcja ta 
będzie polegała na wzmacnianiu energii życiowej wychowanka 
oraz wzbudzaniu radości i motywacji do życia, wykazując troskę 
o fizyczny rozwój i zdrowie człowieka. dotyczy głównie sfery 
biologicznej oraz psychologicznej i w odniesieniu do tej ostat-
niej jest poszerzona o funkcję edocere, która wiąże się bardziej 
ze sferą psychologiczną i dostarcza wartościowego materiału 
poznawczego, a także pobudza do rozwoju myślenia. W ten 
sposób wychowawca powinien wywoływać w wychowanku, 
pragnienie dążenia do najwyższych wartości, czyli wprowadzać 
do poszukiwania prawdy 212.
 Educere to funkcja, która etymologicznie oznacza wyciąganie 
z czegoś, wyzwalanie. dotyczy sfery życia społecznego jednost-
ki oraz działania etosu. Zadaniem wychowawcy będzie wypro-
wadzanie wychowanka ze stanu naturalnego na wyższy poziom 
moralny, a także udzielanie mu pomocy w zakresie optymalne-
go przystosowania się do zadań życia społecznego pod wzglę-
dem moralnym i praktycznym. Wypełnianie tej funkcji polega 
na wyzwalaniu z egoizmu i otwarciu się na postawę altruizmu, 
na wspólnotę osób i bycia dla drugich 213.
 Educare (łac. ex‑duco) oznacza wyprowadzanie w górę, czyli 
skierowanie rozwoju wychowanka ku określonemu ideałowi 
nowego człowieka. Z perspektywy chrześcijańskiej, a więc i pe-
dagogiki ignacjańskiej, będzie to wskazywanie na naśladowanie 
chrystusa jako ideału człowieka. Wychowawca uwrażliwia 

211 jest to odniesienie do teorii warstwicowej rozwoju jednostki, por. s. ku-
nowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 197. Zaznacza także ku-
nowski, że teoria warstwicowa wskazuje na poczwórne uwarunkowania, od 
których zależy optymalny rozwój jednostki. są nimi: bios, etos, agos, los, por. 
tamże s. 201-202.

212 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 513. 
213 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 250; a także 

por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 514.
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wychowanka na wartości kultury oraz aktywne włączenie się 
w jej tworzenie i przeżywanie 214.
 Initiare oznacza wtajemniczenie i przygotowanie na spotkanie 
z losem 215. Realizacja tej funkcji wiąże się z wprowadzaniem wy-
chowanka do problematyki światopoglądowej i religijnej, czyli 
tych dziedzin, które starają się o odpowiedź na pytania o sens 
i cel życia. Funkcja ta odgrywa istotną rolę w odpowiedzialnym 
i dojrzałym projektowaniu życia na przyszłość 216.
 Christianisare jest funkcją wychowawcy chrześcijańskiego i in-
tegruje w sobie wszystkie wyżej wymienione funkcje, nadając im 
pełniejsze i głębsze znaczenie. Ma na celu doprowadzić wycho-
wanka do spotkania z chrystusem. Sanare w tej perspektywie 
będzie uzdrawiającym działaniem łaski, które leczy skażoną 
naturę ludzką i uwalnia z poczucia winy, dokonując w pewnym 
sensie uzdrowienia psychicznego. Educere wychowawcy chrześ-
cijańskiego to prowadzenie do Boga, który jest źródłem prawdy, 
i budzenie świadomości wiary jako pobudzenie człowieka do 
odpowiedzi w dialogu z Bogiem. Educere będzie wprowadza-
niem wychowanka do społeczności ludzi wierzących w koś-
ciele i włączeniem się posługę apostolską. Educare prowadzi 
do naśladowania chrystusa jako ideału człowieka. Initiare to 
wprowadzenie w życie chrześcijańskie, w sakramenty wtajem-
niczenia, światopogląd chrześcijański, uwzględniając w sposób 
szczególny potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka związane 
z „chrystianizacją życia” 217.
 omówione funkcje wychowawcy dotyczą w zasadzie 
wszystkich, którzy podejmują się wychowawczego oddziały-
wania. W odniesieniu do tematu naszej rozprawy odnajdujemy 
wszystkie te funkcje w specyficznej perspektywie ignacjańskiej. 

214 Por. M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 509.
215 nie należy tutaj „losu” rozumieć jako czegoś przypadkowego i nieza-

leżnego od człowieka, jednostka bowiem tworzy „los” za pomocą osobistego 
wkładu, poświęcenia i ofiarności dla dobra swojego własnego rozwoju. Por. 
s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 202.

216 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 514.
217 Por. s. kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 251; por. 

także M. nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 505.
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Możemy wskazać te obszary wychowawczego oddziaływania, 
które charakteryzują optykę ignacjańską i przyjmują funkcje 
towarzyszenia wychowawczego, liderowania pedagogicz-
nego, „dydaktyki” ignacjańskiej oraz wspomagania rozwoju 
religijnego, rozwoju wiary. Wyłonione funkcje wychowawcy 
w pedagogice ignacjańskiej mają specyficzne elementy, które je 
 charakteryzują, a których nie odnajdujemy w innych nurtach 
wychowania.

4.3.1. towarzyszenie wychowawcze
 towarzyszenie wychowawcze w procesie wychowania to 
praktyczna odpowiedź na pytania „czy ktoś mnie kocha?”, 
„czy tobie na mnie zależy?”, które stawia wychowanek ludziom 
dorosłym. to pytanie nie pojawia się wprost, jest często zawie-
szone między zdaniami albo po prostu jest milczącym wołaniem 
o troskę, o zainteresowanie, o poczucie bezpieczeństwa. Być może 
pytania te są prowokacyjne, być może dla niektórych wychowaw-
ców niewygodne, ale stanowią istotę procesu wychowawczego. 
te pytania domagają się odpowiedzi, gdyż stanowią spotkanie 
z najgłębszą tajemnicą człowieka, potrzebą bycia kochanym 218. 
jednocześnie trudno, a jak pisze W. Brezinka, nikt tego nie może 
zrobić, jest odnaleźć samodzielnie punkty orientacyjne dostar-
czające oparcia i sensu życia. Potrzeba, zwłaszcza w dzieciństwie 
i młodości, kogoś, kto jest przeniknięty punktami orientacyjnymi 
dla życia, kto nie tylko o nich wie, ale i nimi żyje 219. 
 Więź między dorosłymi, rodzicami, nauczycielami, wycho-
wawcami a wychowankami w pedagogice ignacjańskiej możemy 
określić jako wychowawcze towarzyszenie, gdzie towarzyszenie 
jest rozumiane jako dołączenie do kogoś, aby iść razem z nim 

218 Por. M. de Beni, Mieć odwagę być wychowawcami dzisiaj, w: Wychowanie 
chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. a. Rynio, Wydawnictwo 
kUl, lublin 2007, s. 62.

219 Por. W. Brezinka, Wychowanie a pedagogika w dobie przemian kulturowych, 
Wydawnictwo WaM, kraków 2005, s. 32.
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tam, dokąd on zmierza, do pełni człowieczeństwa. Wychowaw-
cze towarzyszenie będziemy rozumieli jako przestrzeń, w której 
następuje nawiązanie stosunkowo bliskiej relacji wzajemności 
będącej czymś więcej niż pracą z wychowankiem, kształtowa-
niem go. towarzyszenie wychowawcze to stwarzanie sprzyjają-
cych warunków rozwoju psychospołecznego dziecka, młodego 
człowieka, podjęcie wspólnej drogi prowadzącej do jego autono-
mii i optymalnego rozwoju 220.
 Wychowawcze towarzyszenie dorastającemu człowiekowi 
z jednej strony realizują rodzice w środowisku rodzinnym, 
a z drugiej strony nauczyciele, wychowawcy, we wszelkiego 
rodzaju placówkach edukacyjnych, wychowawczych. tym, 
który towarzyszy, jest nie tylko profesjonalny, z wykształcenia 
przygotowany wychowawca, ale także rodzic i każdy inny do-
rosły, który w jakikolwiek sposób oddziałuje w swojej pracy na 
młodzież. Wychowawcze towarzyszenie wszystkich grup „wy-
chowawców” powinno się uzupełniać. 
 Wychowawcze towarzyszenie młodemu człowiekowi doma-
ga się przede wszystkim osobistego kontaktu, osobistej relacji 
między wychowankiem a wychowawcą. Bezpośrednia relacja 
daje przede wszystkim

tajemniczej duszy młodego człowieka, która jest nieznana jemu 
samemu i do której nie może dotrzeć żadna technika, krzepiące 
zapewnienie, że jest w jakiś sposób rozpoznawana przez spoj-
rzenie uważne, ludzkie i osobiste, również nie wyrażalne w po-
jęciach i słowach 221.

 idąc dalej za myślą j. Maritaina, trzeba zobaczyć wychowan-
ka jako głównego „bohatera” procesu wychowania, bowiem 

czynnikiem zasadniczym, pierwszorzędnym czynnikiem dy-
namicznym lub pierwszą siłą propulsywną w wychowaniu jest 
wewnętrzne, żywotne źródło tkwiące w nim samym. nauczyciel 

220 Por. k. Biel, Towarzyszenie, czyli o postawie wychowawcy resocjalizującego, 
„Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej szkoły Filozoficzno-Pedagogicz-
nej ignatinUM w krakowie”, 2004, s. 144.

221 j. Maritain, Dynamika wychowania, „Znak” 43(1991)9, s. 34.
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czy wychowawca jest tylko czynnikiem dynamicznym, drugo-
rzędnym – aczkolwiek autentycznie sprawczym – i czynnikiem 
służebnym 222.

 ignacjański sposób wychowawczego towarzyszenia jest 
między innymi zawarty w uwagach wstępnych do Ćwiczeń 
duchowych, tak zwanych adnotacjach 223. są to uwagi, które 
wprowadzają we wszystko, co możemy nazwać ignacjańskim 
podejściem do wychowania, ignacjańskim charyzmatem oraz 
ignacjańskim sposobem odkrywania prawdy o świecie i prawdy 
o człowieku, ignacjańskim patrzeniem na świat. na ich podsta-
wie chcemy określić kilka zasad ignacjańskiego towarzyszenia 
wychowawczego.
 towarzyszenie drugiej osobie to relacja, która wymaga fizycz-
nej obecności i wspólnego podążania w tym samym kierunku 
czy ku temu samemu celowi. Zatem pierwszą cechą wychowaw-
czego towarzyszenia będzie „zgoda” ze strony wychowanka na 
towarzyszenie. ta zgoda może być wypowiadana wprost lub 
okazywana w sposób niewerbalny. towarzyszenie wychowaw-
cze charakteryzuje się tym, że między osobą dojrzałą a względ-
nie jeszcze niedojrzałą czy mniej dojrzałą dochodzi do wzajemnej 
relacji. innym elementem wychowawczego towarzyszenia jest 
bycie w relacji, czyli między dojrzałym a mniej dojrzałym do-
chodzi do relacji interpersonalnej, towarzyszenie wychowawcze 

222 tamże, s. 29.
223 adnotacje to wstęp do całych Ćwiczeń duchowych. ignacy loyola zapisał 

w nich podstawowe kryteria, które należy uwzględnić, dając ćwiczenia. Mają 
one podwójny cel: teoretyczny, który służy zrozumieniu Ćwiczeń, i praktyczny, 
który ma stanowić pomoc temu, kto udziela Ćwiczeń, a także temu, kto je od-
prawia, kto je otrzymuje. dokonując analizy adnotacji, można je podzielić na 
kilka części: Ćd 1 – odnoszą się do natury i celu całych Ćd; Ćd 2-3 – opisują 
sposób postępowania w czasie ćwiczeń; Ćd 4 – dotyczą poszczególnych części 
Ćwiczeń i czasu ich trwania; Ćd 5 – przedstawiają podstawowe predyspozycje 
oczekiwane od rekolektanta; Ćd 6-17 – charakteryzują sposób zachowania da-
jącego Ćwiczenia wobec odprawiającego je, a zwłaszcza w momentach bardzo 
pozytywnych i bardzo negatywnych; Ćd 18-20 – podają sposoby dostosowania 
Ćwiczeń do różnych rekolektantów. Por. W. królikowski, Kierownictwo duchowe 
w Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego Loyoli jako ważny element pedagogii igna‑
cjańskiej, dz. cyt., s. 71-72.
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nie może się odbywać bez interakcji. Zatem, jak wynika z po-
wyższego, wychowawcze towarzyszenie wymaga dojrzałości 
wychowawcy. dojrzałość jednak nie jest zaprzeczeniem niedoj-
rzałości, o czym była mowa w rozdziale i rozprawy 224. 
 Wychowawcze towarzyszenie zakłada wnikliwe przyjrzenie 
się każdemu wychowankowi z osobna, jego indywidualnym 
możliwościom, jego niepowtarzalności i typowym dla niego da-
rom i talentom. istotne jest, aby nie przebiegało ono według ja-
kiegoś sztywnego szablonu, jednakowego dla wszystkich, gdyż 
ludzie mają różne charaktery, potrzeby i pragnienia 225. stąd 
w pedagogice ignacjańskiej istotna jest postawa cura personalis, 
którą omówiliśmy we wcześniejszym paragrafie. Wychowawca 
jest towarzyszem, „akompaniatorem” młodego człowieka w jego 
rozwoju, pomagającym jego „duszy” w odkrywaniu prawdy 
o sobie samym i o świecie 226. to właśnie dokonuje się w procesie 
wychowania, który według adnotacji 1) oznacza każdą metodę 
podejmowania doświadczenia, refleksji i działania w dążeniu 
do prawdy, ale jednocześnie będzie wychowanie i uczenie się 
oznaczało każdy sposób, który przygotowuje i uzdalnia do usu-
nięcia wszelkich przeszkód ograniczających osobistą wolność 
i wzrost 227.
 Wychowawcze towarzyszenie zakłada, że odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania związane z odnajdywaniem prawdy i sensu 
życia wychowanek powinien znaleźć sam. Wynika z tego zasada 
„pozwolenia” na samodzielne odkrywanie świata. Wychowawca 
tylko wskazuje, co jest dobre, co pomaga spośród wielu spraw, 
rzeczy i narzędzi, które dochodzą do człowieka z zewnątrz, któ-
re są mu dostępne 228.

224 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 478.
225 Por. W. królikowski, Kierownictwo duchowe w Ćwiczeniach duchowych 

św. Ignacego Loyoli jako ważny element pedagogii ignacjańskiej, dz. cyt., s. 79.
226 Por. e. dybowska, Kochać i służyć we wszystkim – ignacjańska idea pomagania 

duszom (ludziom) w pedagogice ignacjańskiej, dz. cyt., s. 66.
227 Por. Ćd 1 oraz Pi 100.
228 Por. e. dybowska, Wychowawcze towarzyszenie młodym ludziom inspiro‑

wane pedagogiką ignacjańską, w: Młodzież wobec ponowoczesności, red. M. duda, 
Wn Pat, kraków 2009, s. 121.

Wychowawca...22 
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 Wychowanek potrzebuje również sugestii i wskazówek, aby 
wejść na drogę twórczego poszukiwania najwłaściwszej dla 
siebie drogi w życiu i owocnej drogi samorozwoju. sugestie 
i wskazówki winny być tak udzielane, aby zapraszały do we-
wnętrznego smakowania i wewnętrznego odczuwania tego, co 
w życiu najważniejsze, by potem we właściwy dla siebie sposób 
móc uczynić te wartości częścią siebie i swojego porządku aksjo-
logicznego 229. na tej podstawie można określić kolejną zasadę, 
którą jest zapraszanie do wewnętrznego smakowania i odczu-
wania rzeczywistości.
 Wewnętrzne smakowanie i odkrywanie prawdy o świecie 
przez młodego człowieka winno się dokonywać bardziej aktem 
woli i serca niż rozumem. Zatem wszelkimi dostępnymi środka-
mi, przy zachowaniu wcześniejszych zasad, ma doprowadzić do 
poruszenia serca. nie można też od wychowanka wymagać, aby 
„pracował” on cały czas w jednakowym tempie, by na przykład 
każdego dnia odkrywał tyle samo rzeczy ważnych lub każdego 
dnia przyswajał dwie ważne prawdy o świecie i o życiu. nie 
należy również przynaglać do tego, by wychowankowie szybko 
odkryli sprawy najważniejsze oraz aby odnaleźli i zinternalizo-
wali odpowiedzi na podstawowe pytania. 
 kolejna zasada będzie dotyczyła pozwolenia na kroczenie we 
własnym tempie. jeżeli jednak zajdzie taka sytuacja, że pewne 
rzeczy będzie trzeba przyspieszyć lub ewentualnie ominąć, to 
warto mieć na uwadze perspektywę, która pozwoli powrócić 
do tego później, aby dane treści czy sprawy pogłębić 230. czas, 
kiedy młody człowiek odnajdzie samodzielnie ostateczne od-
powiedzi, zależy od tego, czy wychowawcze towarzyszenie 
będzie stwarzało warunki do pewnego kroczenia naprzód, do 
tego, iż poszukiwaniom i kształtowaniu samego siebie wycho-
wanek odda się z miłością i hojnością 231. Ukazywanie postawy 
miłości i hojności prowadzi do otwartości na dary i wydarzenia 

229 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, 
dz. cyt., s. 154; por. także Ćd 1-2.

230 Por. Pi 103.
231 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, 

dz. cyt., s. 154; por. także Ćd 3-5 oraz Pi 104.
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 przychodzące z zewnątrz do człowieka, uczy postawy przyjmo-
wania, wychodzenia z siebie, aby być dla innych. 
 Wychowawcze towarzyszenie ma za zadanie dostrzegać rów-
nież efekty rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach 
życia. istotna zatem jest wrażliwość na stany wewnętrzne czło-
wieka i nauczenie dostrzegania ich owoców. jeżeli wychowawca 
towarzysz znajdzie taką przestrzeń, gdzie nie zauważy żadnego 
rozwoju, gdzie dostrzeże zatrzymanie się w miejscu, winien 
zwrócić na to uwagę i wskazać tę przestrzeń w pełnej empatycz-
nego zrozumienia rozmowie 232.
 Właśnie prowadzenie rozmów umożliwia towarzyszącemu 
wychowawcy „wgląd” w duszę młodego człowieka, zobaczenie 
jego wewnętrznych poruszeń, myśli i pragnień, aby wskazywać 
kierunki, które lepiej jemu posłużą do dalszego rozwoju. Wiado-
mo bowiem, że kiedy człowiek zmierza do prawdy, w kierun-
ku większego światła dla siebie i dla swojego życia, to zwykle 
będzie odczuwał wewnętrzną radość i odkrywał pragnienie 
dalszego działania. Będzie odczuwał trud pracy nad sobą, ale 
będzie to trud, który w rezultacie zainspiruje go do podejmowa-
nia kolejnych aktywności. gdy wychowanek będzie odnajdował 
dziedziny, których owocem będzie smutek, niesmak, zniechęce-
nie, zadaniem pełnego miłości towarzyszenia będzie wskazanie 
innego kierunku, być może przeciwnego, w celu skierowania 
uwagi na oznaki nadziei i twórczego rozwoju 233.
 Bierność, apatia, zniechęcanie są sygnałem dla wychowaw-
cy, że młody człowiek nie potrafi w pełni korzystać z bogactwa 
i różnorodności, jakie niosą życie, trud rozwoju i praca nad sobą. 
odsuwanie od nieżyciodajnych obszarów będzie odsłaniało 
stopniowo mechanizmy destruktywne dla rozwoju człowieczeń-
stwa, wskazywało pułapki utrudniające rozwój i otwierało na 
radość i nadzieję. Zadaniem wychowawcy będzie więc pomoc 
w demaskowaniu przeszkód rozwoju. Być może, rozumne to-
warzyszenie wychowawcze będzie musiało wskazać konkretne 

232 Por. Pi 106.
233 Por. e. dybowska, Wychowawcze towarzyszenie młodym ludziom inspirowa‑

ne pedagogiką ignacjańską, dz. cyt., s. 122.
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sposoby radzenia sobie z trudnościami, jakie pojawiają się na 
drodze rozwoju 234. 
 Rozumny wychowawca będzie też pomagał w demaskowa-
niu pozorów w codzienności życia. szczególną uwagę w towa-
rzyszeniu wychowawczym zwracać powinno się na pozorne 
rozwiązania czy wartości, które mogą dawać złudne nadzieje 
i rozwiązania na przyszłość. Warto wtedy w atmosferze wycho-
wawczej miłości podjąć taką rozmowę, w której wychowanek 
sam zobaczy ową pozorność rzeczy i fałsz odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytania 235.
 Ważną rzeczą jest zwracanie uwagi na to, aby wychowanek 
stopniowo odkrywał prawdę o sobie oraz prawdę o otaczającej 
go rzeczywistości. nie należy mu przekazywać zbyt dużo in-
formacji naraz, z zachowaniem powściągliwości i zwięzłości 236. 
nie jest dobrze, aby pewne etapy życiowego doświadczenia 
przychodziły na wychowanka zbyt wcześnie. Ważne jest, aby 
w danym momencie życia otrzymywał on tylko te odpowiedzi, 
których poszukuje 237. Wychowawcze towarzyszenie będzie za-
tem kierowało się zasadą, aby nie wyprzedzać rozwoju.
 W naturze ludzkiej leży podejmowanie rzeczy bardziej przy-
jemnych i szybkie porzucanie spraw, które wymagają trudu 
i wysiłku, a takimi niewątpliwie są te związane z pracą nad sobą 
i własnym rozwojem. Wychowawcze wspieranie wychowanka 
będzie polegało również na tym, aby zachęcać do wytrwałości 
i wierności w trudzie własnego rozwoju. Warto zatem, aby wy-
chowawca przyzwyczajał wychowanków do twórczego podej-
mowania własnego rozwoju czy to w sferze psychicznej, ducho-
wej, czy poznawczej. Wychowanek uczy się wtedy, że w życiu 
nie zawsze można być tylko „od kreski do kreski”, a wspierany 
i zachęcany uczy się sam ustanawiać granice własnej wolności 
i granice własnego ja. Rozsądne jest również w wychowawczym 

234 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, 
dz. cyt., s. 148 i 155; por. także Ćd 6-8.

235 Por. Ćd 9-10, 17-18.
236 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 13-20.
237 Por. F. charmot, La pédagogie des Jésuites, ses principes – sos actualité, 

dz. cyt., s. 156; por. także Ćd 11.
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towarzyszeniu zwracanie uwagi na to, aby młody człowiek 
nie podejmował niczego, co przerasta jego siły, bo niemożność 
osiągnięcia rezultatu sprawia, że osoba się zniechęca i następ-
nym razem z mniejszym zapałem podejmie trud pracy nad sobą 
lub w ogóle go zaniecha 238. 
 Wychowawcze towarzyszenie w okresie młodości w dynami-
ce, którą proponuje ignacy loyola, ma doprowadzać do tego, 
że wychowanek coraz częściej bez tego towarzyszenia będzie 
potrafił się obejść. końcową zasadą wychowawczego towarzy-
szenia po ignacjańsku jest umiejętność odejścia we właściwym 
momencie rozwoju. Pełny miłości wychowującej wychowawca 
zamiast stawać się coraz bardziej i bardziej potrzebny, dopro-
wadza do stopniowego wycofywania się, usuwania się z życia 
wychowanka na rzecz coraz to większej jego samodzielności 
życiowej. Wychowawca jest wtedy „języczkiem u wagi”, który 
wskazuje, że źródłem motywacji i dyspozycji do poznawania 
rzeczywistości ma być sama prawda 239. jest to możliwe dzięki 
temu, że pełne miłości wychowawcze towarzyszenie nigdy nie 
będzie towarzyszeniem narzucającym się, będzie zostawiało 
wystarczającą przestrzeń czasową i psychiczną na chwilę samot-
ności, wyciszenia, aby wychowanek mógł jak najgłębiej wejść 
w samego siebie i tam poszukać pełnych dynamiki i energii ży-
ciodajnych pokładów dla własnego rozwoju 240.
 Wychowawca-towarzysz nie może zasłaniać prawdy, a jedy-
nie stwarzać warunki i możliwości do tego, aby wychowanek 
„spotkał prawdę” 241. jego rola nie polega na tym, aby dawać wy-
chowankowi gotowe rozwiązania i odpowiedzi, lecz by uświa-
domić mu jego teraźniejszą sytuację i by wspomóc, pobudzając 
wewnętrzną energię, tak by to właśnie wychowanek pozostawał 
głównym uczestnikiem wędrówki, jaką jest jego własne życie. 
 Wychowawcze towarzyszenie powinno dawać taką wizję 
świata, wizję życia, która będzie na tyle uwodząco atrakcyjna, 

238 Por. Ćd 12-14.
239 Por. Pi 111 oraz Ćd 15.
240 Por. e. dybowska, Wychowawcze towarzyszenie młodym ludziom inspirowa‑

ne pedagogiką ignacjańską, dz. cyt., s. 124.
241 Por. Pi 27-28.
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aby wskazywała właściwy kierunek odpowiedzi na fundamen-
talne pytania życia oraz aby zapraszała do dialogu o sprawach 
najważniejszych, o sprawach, które się liczą 242. We współczes-
nym procesie wychowania wychowankowie potrzebują doj-
rzałego wychowawczego towarzyszenia, dzięki któremu będą 
zdobywali wiarę we własne możliwości i pewność, że na dro-
dze dorastania i rozwoju nie są sami, ale podąża z nimi drugi 
człowiek, wychowawca towarzysz, który nie pozwala zaginąć 
w ponowoczesnym świecie natychmiastowości.

4.3.2. liderowanie wychowawcze
 Pojęcie lider przyjęło się w naszym języku, zostało oswojone 
i zdaje się robić zawrotną karierę, z całą różnorodnością jego zna-
czenia. W zasadzie trudno nie mieć w swoim otoczeniu jakiejś 
formy lidera lub trudno tym liderem nie być czy to w rodzinie, 
czy w miejscu pracy, czy gronie znajomych i przyjaciół. Prędzej 
czy później większość ludzi staje wobec konieczności prowa-
dzenia jakiejś grupy. ludzie zostają rodzicami, co jest „funkcją 
lidera” wobec dzieci. Również nauczyciel, pedagog czy wycho-
wawca jest liderem dla wychowanków i podopiecznych 243.
 słowo lider pochodzi od angielskiego lead, które oznacza 
prowadzić, przewodzić, kierować, dowodzić 244. W pedagogice 
pojęcie lider jest używane w odniesieniu do osoby, która cieszy 
się autorytetem pozwalającym jej wpływać na grupę. charak-
terystyczne dla osoby lidera jest to, że członkowie grupy lub 
społeczności, którą prowadzi, chcą go naśladować. Potocznie 
kojarzy się z byciem na czele, byciem przewodnikiem. Podejmu-
jąc refleksję nad zjawiskiem lidera w kontekście  wychowania, 

242 Por. V. duminuco, niektóre wyzwania dla wychowania chrześcijańskiego na 
progu nadchodzącego tysiąclecia, dz. cyt., s. 80.

243 Por. t. gordon, Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, insty-
tut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, s. 10.

244 W. Misiak, Lider, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. t. Pilch, 
Wydawnictwo akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 1073.
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wypada przypomnieć sobie źródłosłów pojęcia pedagog, które 
pochodzi z języka greckiego i oznacza prowadzić dziecko ( paidos 
„dziecko”, agogos „przewodnik”) 245. Zatem można wysnuć 
wniosek, że pedagog jest liderem, co ma swoiste znaczenie 
w pedagogice ignacjańskiej, której celem jest wychowanie ludzi, 
liderów pełniących służbę na wzór chrystusa. 
 W swoich pismach św. ignacy loyola pozostawił liczne uwa-
gi i sugestie do dobrego rządzenia i kierowania ludźmi, czyli do 
liderowania. dla niego liderowanie to dynamiczne organizowa-
nie wzajemnych relacji międzyludzkich, a specyfiką kierowania 
ludźmi w charyzmacie ignacjańskim mają być „rządy duchowe”, 
czyli kierowanie ludźmi na zasadach wiary i uległości duchowi 
świętemu 246. Z tej uległości rodziło się wewnętrzne prawo mi-
łości i zasada praesupponendum jako fundament ignacjańskiego 
liderowania. gotowość i dyspozycyjność wobec ducha świętego 
oznacza dla wychowawcy ignacjańskiego pełniącego funkcje li-
dera stawanie, tak jak ignacy, przed Bogiem i poszukiwanie jego 
woli w zakresie tego, jak prowadzić innych.
 chris lowney wskazuje na cztery filary, które charakteryzują 
ignacjańskie liderowanie i jednocześnie nadają mu specyfikę. 
skuteczne liderowanie charakteryzuje się samoświadomością, 
pomysłowością, miłością i heroizmem. są to zatem liderzy, któ-
rzy rozumieją swoje silne i słabe strony oraz swoją wartość jako 
osoby, z przekonaniem i pewnością siebie angażują się w prze-
mianę świata, a także angażują innych w postawie miłości, dodają 
energii sobie i innym przez heroiczne ambicje 247. Wychowawca 
lider w pedagogice ignacjańskiej wie, czego chce, i potrafi innych 
inspirować do działania. jest świadomy siebie, swoich mocnych 
i słabych stron i jednocześnie pamięta, że praca nad sobą nigdy 
nie jest procesem skończonym i trwa przez całe życie, nieustan-
nie poszukując magis. taka osoba ma świadomość, że dojrzałość 

245 Por. Leksykon PWn, Pedagogika, dz. cyt., s. 144.
246 o sposobie rządzenia i liderowania przez ignacego więcej można prze-

czytać w ii rozdziale rozprawy, gdzie liderowanie i kierowanie ludźmi opisuje-
my jako część doświadczenia wychowawczego ignacego loyoli. Por. k. dyrek, 
Rządy duchowe – wizja św. Ignacego Loyoli, dz. cyt., s. 85.

247 Por. ch. lowney, Heroic Leadership, loyola Press, chicago 2003, s. 9.
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i jej pogłębianie są ważniejsze niż umiejętności, które można 
nabyć.
 Pomocą w osiąganiu dojrzałości i porządkowaniu swojego 
wewnętrznego świata mają być Ćwiczenia duchowe oraz ich pe-
dagogia. dojrzały człowiek potrafi odnajdywać swoje miejsce 
w zmieniającym się świecie i swoją pasję. świadomość swoich 
ograniczeń oraz możliwości i jednocześnie otwartość na innych 
i na znaki czasu pozwala żyć z jedną nogą podniesioną i gotową 
do wyruszenia w drogę, jak zalecał św. ignacy. gotowość i ot-
wartość na rzeczywistość codzienności pozwalają ją postrzegać 
bardziej z miłością niż lękiem i w związku z tym odważnie i he-
roicznie wywoływać wielkie pragnienia w duchu magis 248.
 akcentując w swojej pracy wychowawczej kategorię lidero-
wania, wychowawca nie może zapomnieć, że przede wszystkim 
powinien posiąść sprawność kierowania samym sobą i zdolność 
zorganizowania swojego życia oraz umiejętność zatroszczenia 
się we właściwym porządku rzeczy o swoich najbliższych. kto 
nie potrafi zarządzać swoim życiem, nie będzie potrafił pokie-
rować innymi ludźmi, zwłaszcza takimi, dla których winien 
być przykładem. Wychowawca lider wspiera i ufa tym, których 
prowadzi, rozwija ich błyskotliwość i najlepsze talenty. Zwraca 
przede wszystkim uwagę na to, kim człowiek jest, a nie czym się 
zajmuje oraz, na wzór ignacego loyoli, dużą wagę przykłada do 
rozmowy indywidualnej w swoim sposobie kierowania ludźmi. 
Znając kogoś, łatwiej powierzać mu obowiązki i delegować za-
dania do wykonania, dostosowując je do jego możliwości 249. 
 W literaturze przedmiotu można spotkać różne klasyfi-
kacje stylów liderowania 250. alfred darmanin wymienia styl 

248 Por. tamże, s. 27-35.
249 Por. e. dybowska, Pedagog‑lider w pedagogice ignacjańskiej, w: Pedagogi‑

ka ignacjańska – historia, teoria, praktyka, red. a. królikowska, Wyższa szkoła 
Filozoficzno-Pedagogiczna „ignatianum”, Wydawnictwo WaM, kraków 2010, 
s. 263-264.

250 Por. t. kotlewski, Dynamika wspólnoty i rola lidera, Wydawnictwo M, Wy-
dawnictwo diecezjalne sandomierz 1997, kraków-sandomierz, s. 78; a także 
R. stocki, Zarządzanie dobrami, Wydawnictwo WaM, kraków 2003, s. 256-258.
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 dyktatorski, paternalistyczny, administracyjny, skrajnego libera-
lizmu (laissez‑faire), demokratyczny, służebny 251. 
 ta typologia pozwala na określenie stylu wychowawczego li-
derowania w pedagogice ignacjańskiej. Pozwala to na nazwanie 
wychowawczego liderowania służbą, a styl liderowania wycho-
wawcy – służebnym liderowaniem. styl ten charakteryzuje się 
współzależnością, wzajemną odpowiedzialnością, kolegialnoś-
cią i kreatywnością. integralnym wymiarem tego stylu lidero-
wania jest skuteczność, relacje między ludźmi i dobro ogólne 
danej społeczności. lider w stylu służebnym uważa, że rzeczy 
są zrobione wtedy, kiedy wszyscy, którym przewodzi, czują, 
że wszystko zostało zrobione przez nich samych. Podtrzymuje 
zaufanie i daje gwarancję wiarygodności 252.
 odpowiedzialność, której podejmuje się wychowawca lider 
w służebnym stylu liderowania, jest odpowiedzialnością po-
przez służbę, która zawsze poszukuje odpowiedzi nie na pytanie 
„co ja chcę?”, ale „co jest potrzebne do zrobienia?”. to służebne 
liderowanie charakteryzuje się raczej dawaniem niż braniem. 
taki wychowawca lider nie będzie stawał na pozycji utytuło-
wanego przywódcy, lecz raczej zajmie miejsce z boku i będzie 
uważnie słuchał ludzi. istotne w owym służebnym liderowaniu 
jest to, że wychowawca będzie liderem tak długo, jak długo bę-
dzie potrzebny. W momencie, gdy zabraknie dla niego zadań, 
wycofa się ze swojej roli, co było charakterystyczne w zachowa-
niu ignacego loyoli. Wychowawcze liderowanie w pedagogice 
ignacjańskiej nie jest liderowaniem, które polega na wydawaniu 
poleceń i kontroli, lecz na wspieraniu i służeniu według zasady 
sformułowanej przez Pedro arrupe – „być dla innych” 253.
 charakterystycznym sposobem postępowania i podejmowania 
decyzji w służebnym liderowaniu jest rozeznawanie odbywające 
się zawsze w duchu modlitwy, co pozwala na zachowanie rów-
nowagi między idealizmem a realizmem. Przy podejmowaniu 

251 Por. a. darmanin, Developing Leadership Skills, Media centre Publication, 
Malta 1992, s. 450-453.

252 Por. tamże, s. 452.
253 Por. a. darmanin, Ignatian spirituality and leadership in organizations today, 

„Review of ignatian spirituality” 36(2005)2, s. 13.
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ostatecznych decyzji wychowawca stosuje zasadę ignacjańskiej 
obojętności. towarzysząc innym w rozwoju jako lider, sam nie 
przestaje szukać możliwości uczenia się i wzrastania 254.
 Wpatrując się w chrystusa – wzór osoby – i naśladując go, 
wychowawca lider będzie wiedział, że poprowadzi ludzi ku ich 
celowi drogą efektywnej komunikacji i dialogu z Bogiem, z sa-
mym sobą oraz z tymi, których prowadzi i którym służy 255.

4.3.3. ignacjańskie nauczanie wychowawcze
 nauczanie jest programowo przygotowanym tokiem zajęć 
lekcyjnych, dydaktycznych, wychowawczych lub profilaktycz-
nych. jest procesem, który nie może być przypadkowy lub spon-
taniczny. Powinien być zaplanowany w czasie i pod względem 
struktury z uwzględnieniem całego człowieka jako istoty składa-
jącej się z duszy i ciała. nauczanie jest procesem złożonym, który 
z jednej strony wymaga od nauczyciela dużej dozy kierowania 
uczniem, a z drugiej strony nie powinien ograniczać inicjatywy 
i samodzielności poznawczej jednostki. Ponadto dochodzą jesz-
cze w nauczaniu elementy natury wychowawczej.
 Przygotowanie pojedynczej jednostki zajęć dydaktycznych 
czy wychowawczych wymaga od prowadzącego ustalenia 
przed rozpoczęciem zajęć ich celów, metod, które będzie 
w trakcie lekcji stosował, środków, jakie będą potrzebne w ich 
przebiegu. W strukturze zajęć prowadzonych z grupą istotne 
jest zróżnicowanie elementów wprowadzających i podsumo-
wujących od elementów stanowiących część główną spotkania 
wychowawcy i wychowanków. Ważne jest również, aby wycho-
wawca poddał analizie swoje zachowania w czasie zajęć i po ich 
przeprowadzeniu 256.

254 Por. tamże, s. 23.
255 Por. W. Żmudziński, Jak edukować po katolicku do sprawowania władzy?, 

„Być dla innych” 13(2009)36, s. 59. 
256 Por. Z. Włodarski, a. Hankała, nauczanie i wychowanie, jako stymulacja 

rozwoju człowieka, oficyna Wydawnicza impuls, kraków 2004, s. 288.
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 styl pracy, prowadzenia zajęć konkretnego nauczyciela czy 
wychowawcy kształtuje jego wiedza naukowa, praktyczna 
i potoczna. Podstawę dla procesu nauczania stanowi dydakty-
ka, ale silnie wspierana przez szeroko rozumianą pedagogikę 
i psychologię. czerpanie z wielu dziedzin pozwala wychowaw-
cy na przyjmowanie toku prowadzenia zajęć odpowiadającego 
aktualnym potrzebom tych, do których zajęcia są skierowane. 
dziedziny z pogranicza wiedzy naukowej i potocznej, które 
wspierają proces nauczania i przyswajania nowej wiedzy o rze-
czywistości, to takie elementy stylu nauczania jak wiedza o stylu 
uczenia się uczniów, znajomość rodzajów inteligencji wielorakiej 
(na podstawie Howarda gardnera 257) oraz wszelkiego rodzaju 
metod pracy na lekcji, metod aktywizujących, które pobudzają 
wszelkie władze i zmysły człowieka.
 nauczanie, prowadzenie zajęć stanowi tę część pracy wycho-
wawcy, która jest bardziej zaplanowana niż pozostałe i której 
bardziej niż pozostałym obszarom wychowawczego oddziały-
wania potrzeba struktury. systematycznej struktury nie brakuje 
również w metodologii Ćwiczeń duchowych św. ignacego loyoli, 
o czym mogliśmy się już wcześniej przekonać. Z pewnością do 
realizacji tej funkcji potrzebna jest wychowawcy wiedza z ogól-
nej metodyki nauczania i wychowania, jednak wzbogacona 
 ignacjańską perspektywą nabiera głębszego znaczenia i pozwala 
bardziej świadomie podejmować proces nauczania. inspiracje 
do pogłębionej refleksji nad nauczaniem czerpie wychowawca 
w pedagogice ignacjańskiej z metody medytacji i kontemplacji 
ignacjańskiej. Zapoznanie się ze schematem modlitwy propono-
wanym w Ćwiczeniach duchowych może być pomocą w pełniej-
szym i głębszym zrozumieniu istoty pedagogiki ignacjańskiej 
i ułatwi pracę na podstawie pięcioelementowego modelu ig-
nacjańskiego procesu wychowania. chcemy przestawić istotne 
elementy schematu medytacji ignacjańskiej oraz inspiracje, jakie 

257 Por. H. gardner, Inteligencje wielorakie, Media Rodzina, Poznań 2003, 
a także a. Hall, Rodzaje inteligencji: Inteligencje wielorakie, cz. i, „edukacja i dia-
log” 23(2007)9, s. 18-19.
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może lub powinien z niej zaczerpnąć ignacjański wychowawca 
i nauczyciel, podejmując nauczanie w stylu ignacjańskim.
 ignacy loyola jako praktyk nie pozostawił traktatów o mod-
litwie, podał tylko kryteria, rodzaj klucza do tego, jak zdoby-
wać „wiedzę” i pogłębiać doświadczenie spotkania z Bogiem. 
te kryteria, czy wytyczne, będą tym, co charakteryzuje dany 
sposób modlitwy jako ignacjański. ignacy zaproponował kilka 
specyficznych form modlitwy dla osoby, która odznacza się 
 ignacjańskim stylem życia. są nimi przed wszystkim: medytacja 
ignacjańska, kontemplacja ignacjańska, ignacjański rachunek 
sumienia. sam ignacy troszczył się o to, aby w modlitwę był 
zaangażowany cały człowiek. W związku z tym zwracał uwagę 
na zewnętrzne warunki modlitwy, takie jak miejsce modlitwy 
czy postawa ciała podczas modlitwy. jest to odniesienie do igna-
cjańskiej antropologii, w której człowiek to zawsze dusza i ciało 
stanowiące jedną całość.
 tradycja kościoła wśród wielu określeń modlitwy proponuje 
i takie, które mówi, że modlitwa to spotkanie, rozmowa z Bo-
giem. Modlitwa to spotkanie dwóch osób, Boga i człowieka. 
spotkanie jest czymś, co się przygotowuje, zwykle planuje się 
czas i miejsce spotkania czy przedmiot rozmowy. do wypeł-
niania codziennych zadań i obowiązków człowiek nie rzuca się 
z biegu, lecz stara się przygotować i zgromadzić potrzebne siły 
i środki 258. człowiek przygotowuje spotkanie i inne swoje aktyw-
ności nie tylko od strony organizacyjnej, ale też nastawia swoją 
psychikę, swoje wnętrze. czas na spotkanie nie może być zbyt 
krótki, bo jeżeli jest to spotkanie, którego człowiek pragnie, to 
dobrze jest na nim trochę pobyć i właściwie je zakończyć. ignacy 
loyola proponuje zacząć modlitwę od przygotowania spotkania 
i pierwszy element tego przygotowania nazywa punktami do 
modlitwy, najlepiej ustalonymi wieczorem dnia poprzedniego 259. 
Ma to zapewnić odpowiednią atmosferę modlitwy poprzez 

258 Por. M. nowak, Pedagogia modlitwy chrześcijańskiej, „Homo orans” 
1(2000), s. 27.

259 Por. Ćd 73-74.
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ukierunkowanie i skoncentrowanie 260. Przygotowanie spotkania 
modlitwy to również czas zatrzymania się przed modlitwą czy 
na samym jej początku, aby nie rozpoczynać jej w biegu, tak jak-
by się wypadło z autobusu. to zaproszenie do tego, aby stanąć 
w obecności Boga jako cały człowiek, umysłem, sercem, ciałem, 
takim jakim się jest, przynosząc wszystko to, co daną osobę sta-
nowi. Przygotowanie do modlitwy ma na celu być tu i teraz na 
modlitwie, a nie na przykład wybiegać myślami, co będzie po 
modlitwie, lub rozpamiętywać to, co się działo wcześniej.
 następnym elementem w metodologii medytacji ignacjańskiej 
jest modlitwa przygotowawcza, która według autora Ćwiczeń 
duchowych ma otworzyć człowieka na rzeczywistość Boga jako 
centralnego elementu medytacji 261. Modlitwa przygotowawcza 
to usposobienie umysłu na to, co ma się dziać i co jest celem 
w najbliższym czasie. to prośba o wprowadzenie ładu w decyzje 
i czyny człowieka, bowiem rozproszenie nie prowadzi do żadne-
go celu, a wynikiem jest poczucie rozdarcia i zmęczenie.
 kiedy już człowiek uświadomi sobie, przed kim staje i w ja-
kim celu w procesie medytacji ignacjańskiej, ignacy proponuje 
ustalenie miejsca. Potrzebne do tego jest pobudzenie wyobraźni, 
aby symbolicznie zobrazować rozważany przedmiot. oznacza 
to wejście w konkretny i określony obszar, który ma zapobiec 
rozproszeniom i stworzyć swoisty punkt spotkania między 
Bogiem i człowiekiem oraz pomóc odkryć Boga w konkretnej 
rzeczywistości życia osoby, która podejmuje modlitwę. Wyobra-
żenie miejsca na początku modlitwy pomoże w sytuacji, gdyby 
w czasie modlitwy myśli uciekły od przedmiotu modlitwy – do 
treści modlitwy wrócić 262. Wykorzystuje ignacy w tym momen-
cie wyobraźnię do modlitwy i w ten sposób wciąga coraz bar-
dziej całego człowieka w modlitwę, wszystkie jego zmysły. 

260 Por. R.e. Metts, Ignatius Knew, dz. cyt., s. 16.
261 Modlitwa ta brzmi: „Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje 

zamiary decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały 
jego Boskiego majestatu”, Ćd 46. 

262 Por. k. osuch, Modlitwa w szkole świętego Ignacego Loyoli, Wydawnictwo 
WaM, kraków 2001, s. 20-24, a także Ćd 47.
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 ostatnim elementem przygotowania do modlitwy, który ak-
centuje ignacy, jest prośba o łaskę, prośba o owoc modlitwy, roz-
myślania 263. to zachęcenie umysłu do odpowiedzi na pytanie, 
co osoba chciałaby, aby się stało, działo w czasie modlitwy. Ma 
to służyć skoncentrowaniu umysłu i porządkować pragnienia 
w odniesieniu do Boga. Wielość elementów, które ignacy zaleca 
jako przygotowanie i wprowadzenie do modlitwy, ukazuje, jak 
ważną funkcję pełni ten etap w „metodyce modlitwy”. otwarcie 
się na cel, uświadomienie sobie, po co i przed kim człowiek staje, 
ma umożliwiać i ułatwiać pełne hojności otwarcie się na drugą 
osobę w spotkaniu, jakim jest modlitwa.
 Różnorodność sposobów, które ignacy wręcz nakazuje 
uwzględnić na etapie przygotowania do modlitwy, wskazuje na 
wiedzę, jaką ignacy posiadał (świadomie lub nie) odnośnie do 
tego, jak pracuje ludzki umysł i jakie jego sfery trzeba pobudzić, 
aby pracował jak najbardziej efektywnie. Proponując serię kro-
ków przygotowawczych, które mają pomóc umysłowi skoncen-
trować się na modlitwie, stosuje takie techniki, jak: pobudzanie 
wyobraźni, skupienie myśli, zwrócenie uwagi na postawę ciała, 
angażując całą osobę w „proces” modlitwy 264.
 czas właściwej modlitwy zwykle zawiera trzy lub cztery 
punkty związane z treścią modlitwy i tekstem biblijnym, któ-
ry jest przedmiotem modlitwy. W tym etapie proponuje się 
zastosować pamięć, zdolność rozumienia, serce i wolę, wcho-
dząc w dialog z Bogiem i przedstawiając Bogu wszystko to, co 
porusza wnętrze człowieka. czas modlitwy to nastawienie na 
odbiór, „smakowanie i wewnętrzne odczuwanie” 265 treści oraz 
wchodzenie coraz bardziej w głąb. człowiek poznaje wtedy 

263 Por. Ćd 48.
264 Por. R.e. Metts sj, Ignatius Knew, dz. cyt., s. 19.
265 Wyrażenie „wewnętrzne smakowanie i odczuwanie” jest charaktery-

styczne dla ignacjańskiej metody modlitwy i jednocześnie prowadzi do sedna 
pedagogiki ignacjańskiej. oznacza specyficzny rodzaj poznania, który nie po-
lega na wiedzy o Bogu czy wiedzy na określony temat, bo taką można zdobyć 
z książek i z lekcji. Zwrot ten pochodzi z książeczki Ćwiczeń duchowych i oznacza 
„wiedzę” będącą owocem osobistego spotkania z Bogiem czy treścią jakiegoś 
tematu. to osobiste spotkanie ma na celu „przeżuwanie treści”, aby doświad-
czyć najgłębszego sensu i pełniejszego znaczenia tego, nad czym podejmowana 
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lepiej siebie i rzeczywistość, którą Bóg każdego dnia dla niego 
stwarza. to czas, kiedy poprzez wewnętrzne oglądanie, słu-
chanie, wyobrażenie i pytania odbywa się rozmowa, spotkanie 
człowieka z Bogiem angażujące całą osobę w odkrywanie rzeczy 
Bożych. 
 Po części właściwej modlitwy następuje rozmowa końcowa, 
tak zwane kolokwium 266. Ma za zadanie skierować czas „spotka-
nia” na inny tor, na rozmowę przyjaciela z Przyjacielem, anga-
żować myśli i emocje, poruszenia człowieka i przyczyniać się do 
pogłębiania relacji między osobami – uczestnikami rozmowy. 
 Refleksja po medytacji to ostatni etap modlitwy, którego 
 celem jest przyjrzenie się temu, co działo się podczas modli-
twy.  Pozwala to odpowiedzieć na pytanie, co poszło dobrze na 
modlitwie, a czego się nie udało podjąć w czasie jej trwania, 
oraz odnaleźć lepszą drogę modlitwy na przyszłość. ignacy wie-
rzył, że te sprawy, te problemy, w których człowiek napotyka 
na największe trudności w czasie modlitwy, są tymi sprawa-
mi, w jakich można odkryć coś nowego dla siebie oraz o sobie 
i w ten sposobić lepiej zrozumieć siebie, swoją relację do Boga 
i do otaczającej rzeczywistości 267. stanowi to swoistą pedagogię, 
która umożliwia uczenie się na własnych błędach, na własnym 
doświadczeniu.
 czas refleksji po medytacji to także etap, w którym można 
zanotować najważniejsze poruszenia i kwestie, aby z nich na 
przyszłość korzystać. Posłużenie się notatkami z refleksji może 
pomóc odrzucić te elementy, które do wyznaczonego celu nie 
prowadzą, i podążać za tymi, które do celu przybliżają najpełniej. 
 krótka analiza procesu nauczania i metody medytacji igna-
cjańskiej pozwala ustalić, że punkt wyjścia w rozumieniu mod-
litwy i nauczania jest ten sam, chociaż nie taki sam. Zarówno 
nauczanie, wychowanie, jak i modlitwa to spotkanie osób. 
spotkanie, które powinno być przygotowane, na które powinno 

jest refleksja. Por. Ćd 2; t. oleniacz, W duchowej szkole św. Ignacego, dz. cyt., 
s. 37-38; k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 18-19.

266 Por. Ćd 54.
267 Por. R.e. Metts, Ignatius Knew, dz. cyt., s. 27.
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się mieć zaplanowany czas i miejsce oraz treść (temat), a prze-
de wszystkim jasno określony cel. ignacy loyola rozumiał, że 
uważne przygotowanie stanowi istotny komponent każdego 
procesu nauczania i wzbogaca sam proces nauczania. Pozwala 
to na ukierunkowanie umysłu i serca na bycie bliżej tego, co ma 
nastąpić w spotkaniu, jakim jest nauczanie. 
 W modlitwie przygotowawczej do medytacji człowiek uspo-
sabia się do tego, aby całym sobą zwrócić się ku Bogu. Pozytyw-
ne nastawienie wychowawcy do prowadzonych zajęć czy lekcji 
ma ukierunkować go na to, by był świadomy tego, dokąd i po 
co idzie. Wspomnieliśmy, że modlitwa przygotowawcza ustawia 
właściwą hierarchię, według której Bóg jest najważniejszy. idąc 
tym tropem, wychowawca ignacjański wie, że prowadząc lekcję, 
nie może swoją osobą przesłaniać prawdy. Ma świadomość, że 
jego zadaniem jest przeprowadzić lekcję według tego, co za-
planował w ogólnie przyjętych strukturach procesu nauczania 
w celu poszukiwania prawdy o świecie i prawdy o człowieku.
 W czasie przygotowania do lekcji czy innych zajęć wycho-
wawca wyobraża sobie ucznia, którego ma uczyć, czy klasę, 
gdzie ma się odbywać lekcja, co pozwala mu na uaktywnienie 
innych zdolności intelektualnych bardziej niż tylko słownej 
argumentacji. Wyobraźnia tu właśnie może być wykorzystana 
w sposób szczególny w procesie operacjonalizacji celów naucza-
nia, gdzie pomocą jest wyobrażenie sobie takiego ucznia, który 
po danej jednostce lekcyjnej osiągnął te cele. dowiedzione jest 
bowiem, że kiedy umysł człowieka ma poczucie sensu i celu, 
potrafi zdecydowanie łatwiej osiągać zadania, które sobie posta-
wił 268. Zaangażowanie całego człowieka warunkuje efektywne 
nauczanie, które powinno uwzględniać proces intelektualny, 
emocjonalny, psychiczny i biologiczny jednostki. ignacy loyola 
za zakończenie medytacji zaleca „rozmowę końcową”, podobnie 
ignacjański wychowawca, nauczyciel po zakończonej lekcji po-
winien podjąć rozmowę z kimś, kto dla niego jest nauczycielem 
Mistrzem. W połączeniu z refleksją po zakończonej lekcji daje 
mu to możliwość zobaczenia tego, co się wydarzyło się w trakcie 

268 Por. tamże, s. 18-19.
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procesu nauczania, akcentując to, co warto kontynuować, a co 
wymaga jeszcze zmiany. jest to okazja do zrobienia kilku no-
tatek, aby wykorzystać je w przyszłości dla ulepszenia swojej 
aktywności zawodowej. 
 ignacjańska postawa obojętności, wolności pozwala odkry-
wać obecne teorie kształcenia i nauczania w połączeniu z igna-
cjańską metodologią modlitwy opisaną w Ćwiczeniach duchowych. 
nauczyciel inspirujący się ignacjańską metodologią wybiera 
sposoby, które proponuje ignacy loyola do osiągnięcia celów 
nauczania i wychowania. ignacjańska „metodyka” spotykania 
Boga na modlitwie jest bardzo indywidualna, stąd echem odbija 
się również w procesie nauczania ignacjańskie cura personalis. 
 Zarówno w procesie nauczania, jak i w metodzie medytacji 
ignacjańskiej prawda nie jest wprost transmitowana z umysłu 
nauczyciela do umysłu ucznia. Musi ona być odkryta przez wy-
chowanka własnym wysiłkiem. stąd tak bardzo akcentowane 
w Ćwiczeniach duchowych i bardzo potrzebne w nauczaniu są 
wszelkie metody samoaktywności odkrywania prawdy i wiedzy 
o świecie, o życiu, o sobie, o Bogu 269. Wychowawca inspirują-
cy się metodologią modlitwy ignacjańskiej bardzo świadomie 
szuka sposobów minimalizowania swojej własnej aktywności, 
respektując wzrost ucznia w jego własnym tempie i podejmowa-
nie aktywności na sobie właściwym poziomie 270. 
 należy jednak pamiętać, że nadmiar metod aktywizujących, 
metod pracy na zajęciach może doprowadzić do tego, że ucz-
niowie zaczną odchodzić od Boga i skoncentrują się bardziej na 
wypełnianiu instrukcji metody niż na poszukiwaniu prawdy. 
ignacy loyola proponuje szereg aktywności i zadań w trakcie 
przygotowania, co sprawia, że część właściwa jest dobrze przy-
gotowana i w czasie jej trwania nie potrzeba już tylu aktywności, 
umożliwiając tym samym lepsze poznanie i zgłębienie tego, co 
jest istotą danych zajęć. 

269 Por. R.R. newton, Reflection on the Educational Principles of the Spiritual 
Exercises, dz. cyt., s. 18.

270 Por. tamże, s. 31.

Wychowawca...23 



354 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej

 Zaczerpnięcie z metodologii modlitwy ignacjańskiej pozwala 
na pełniejszą refleksję nad tym obszarem działalności wycho-
wawcy, jakim jest nauczanie jako nieodłączny element procesu 
wychowania. Z taką inspiracją funkcja nauczania jest realizo-
wana w sposób bardziej świadomy i umożliwiający pełniejsze 
dostrzeganie jej efektów.

4.3.4. Wychowawcze kształtowanie wiary
 dążenie do integracji wszystkich wymiarów życia, uwzględ-
niając jedność struktury cielesno-duchowej człowieka, musi 
także obejmować formację religijną i kształtowanie wiary. Życie 
duchowe, życie wiary nie jest dodatkiem do człowieczeństwa, 
stanowi ono podstawową duchową siłę i zdolność wewnętrzną 
człowieka. kształtowanie wiary jest trudnym obszarem w pro-
cesie wychowania, gdyż wiara jako rzeczywistość, której nie 
można „dotknąć” empirycznie, stanowi wyzwanie. Wiara jest 
odpowiedzią, do której człowiek jako istota wolna jest wezwany 
i która powinna się opierać na zaufaniu 271.
 Wiara rozpatrywana w kategorii wychowania będzie rozu-
miana jako droga wprowadzania wychowanka w życie Boga, 
w życie jezusa chrystusa oraz wprowadzająca Boga w życie wy-
chowanka 272. to właśnie wychowanie religijne jest tą przestrze-
nią, która powinna „przede wszystkim inspirować i wspomagać 
osobę w pełniejszym stawaniu się człowiekiem ukształtowanym 
na wzór chrystusa” 273. W wychowaniu do życia wiary istotne 
jest, aby wychowanek stawał się coraz bardziej człowiekiem 
zdolnym do ufania Bogu, a także by potrafił coraz bardziej ko-
chać siebie i innych ludzi 274.

271 Por. k. chałas, a. Maj, j. Mariański, Wychowanie ku wartościom religij‑
nym – elementy teorii i praktyki, jedność, lublin-kielce 2009, s. 257.

272 Por. tamże, s. 342.
273 Por. Z. Marek, Kilka uwag o procesie wychowania religijnego, „Horyzonty 

Wiary” 1(1990)5, s. 64-65.
274 Por. Z. Marek, Kilka uwag o procesie wychowania religijnego, dz. cyt., s. 65.
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 ignacjańska antropologia i cel wychowania nie pozwalają 
pominąć funkcji wychowawcy, jaką jest doprowadzanie do 
spotkania z Bogiem i dostrzeżenie działania stwórcy w życiu 
jednostki 275. jest to realizacja funkcji christianisare z wykorzysta-
niem narzędzi ignacjańskich. Wychowawca w pedagogice igna-
cjańskiej powinien wychować ludzi, którzy przyswoją dojrzale 
taką formę życia będącą głoszeniem miłości chrystusa i wiary, 
która od niego pochodzi i do niego prowadzi 276.
 chrześcijański wychowawca nie może pomiąć Boga w wy-
chowaniu, bo on oddziałuje przez wychowawców, rodziców 
i otoczenie 277. jednym z głównych zadań wychowania do wiary 
jest kształtowanie w wychowanku zdolności do urzeczywist-
niania samego siebie poprzez nawiązywanie relacji z Bogiem 278. 
skuteczną drogą do jej nawiązania jest modlitwa jako wyraz 
wiary, do której wychowanek jest stopniowo wprowadzany 279. 
Wychowanie człowieka do relacji z Bogiem to oprócz modlitwy 
także droga liturgii, życia sakramentalnego, kierownictwa du-
chowego i w ten sposób powszechne dążenie do świętości 280.
 Wychowawca powinien więc służyć temu, aby celem był Bóg 
i jego relacja z uczniami. niebezpieczeństwem, które grozi wy-
chowawcom i nauczycielom, jest tendencja do tego, by wszystko 
uczynić treścią lekcji czy materiałem do zajęć wychowawczych. 
Bóg jednak nie może zostać sprowadzony do gwaranta porząd-
ku czy pozostać tylko elementem kształcenia. spowoduje to, że 
uczniowie zaczną odchodzić od Boga 281. 
 lekcja religii, konferencje na temat Boga i wiary nie za-
stępują modlitwy, ale to nie znaczy, że nie mogą pomóc w jej 
nauczeniu. Bowiem do istoty bycia człowiekiem wierzą-
cym należy także wzbogacanie wiary w trzech wymiarach: 

275 chcjW 63.
276 Por. P. arrupe, Our Secondary Schools Today and Tomorrow 12, dz. cyt.
277 Por. M. nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, dz. cyt., s. 535.
278 Por. Z. Marek, Kształtowanie osobowej więzi małego dziecka z Bogiem, „col-

lectanea theologica” 55(1985)1, s. 113. 
279 Por. chcjW 63.
280 Por. a. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, dz. cyt., s. 163.
281 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 41-42.
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obiektywnym – pogłębiającym treść wiary; podmiotowym – ro-
zumianym jako postawa wiary; transcendentnym, czyli wynika-
jącym z nadprzyrodzonej rzeczywistości, w której spotyka się 
Boga 282.
 Zadania wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej w zakresie 
wprowadzania w życie wiary polegają między innymi na tym, 
aby nie ograniczać się tylko do mówienia o Bogu, o modlitwie, 
o relacji z chrystusem, ale aby to były ćwiczenia, które są prak-
tyką i umożliwiają zdobycie doświadczenia spotkania z Bogiem, 
doświadczenie wiary, która pozwoli odnajdywać Boga we 
wszystkich rzeczach, sytuacjach, zdarzeniach.
 jedną z form takich ćwiczeń może być wyćwiczenie do 
udziału w liturgii i nabożeństwach. W tym obszarze istotne jest 
wyćwiczenie wychowanków w milczeniu, w odkryciu tego, 
co niesie z sobą cisza. Współcześnie cisza dla wielu, zwłaszcza 
młodych ludzi, zdaje się czymś pustym, bezsensownym, a hałas 
codzienności i nastawienie na efektywność może rodzić po-
czucie, że cisza i wyciszenie to strata czasu. trzeba zatem, aby 
wychowankowie w ciszę byli wprowadzani, aby nauczyli się 
„coś robić” w ciszy. stymulować do tego mogą wszelkiego ro-
dzaju ćwiczenia, które pomogą poczuć ciszę i uświadomić sobie 
wewnętrzne procesy oraz nauczyć się modlić bez użycia wielu 
słów 283.
 Wartością wychowawczą ćwiczenia się w ciszy jest praktyko-
wanie skupienia, które pozwala stawać się człowiekiem bardziej 
czujnym, a w związku z tym bardziej wolnym i zewnętrznie spo-
kojnym 284. innym elementem ćwiczenia do udziału w liturgii jest 
wprowadzenie do śpiewu, który będzie nie tylko ozdobą liturgii, 
ale także wyrazem przeżyć i modlitwą. Wyćwiczenie do udziału 
w nabożeństwach uczy także obchodzenia się z ciałem, które 
w czasie mszy świętej staje się czymś publicznym, a gesty (klę-
czenie, unoszenie rąk) mogą wywoływać poczucie wstydu 285. 

282 Por. a. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, dz. cyt., s. 167.
283 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 45.
284 Por. M. nowak, Pedagogia modlitwy chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 28.
285 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 46.
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 Ważne jest wdrażanie do modlitwy własnymi słowami, by 
młodzi ludzie ćwiczyli się w wyrażaniu własnych odczuć du-
chowych, oddając w ten sposób relacyjny charakter istnienia 
osoby i niepowtarzalność odpowiedzi udzielanej przez człowie-
ka Bogu 286. nie można rezygnować z nabożeństw, na których 
korzysta się z przygotowanych treści rozważań czy tekstów 
modlitw, gdyż są one środkiem włączania osoby we wspólnotę 
liturgiczną. Msza święta jest często dla młodych ludzi wydarze-
niem wyizolowanym z codzienności, stanowi na swój sposób 
rytuał, a te jest trudno zaakceptować wychowankom. odprawie-
nie „supermszy” z komentarzami, „odlotowym” śpiewem nie 
zawsze jest dobrym sposobem na zmniejszenie „izolacji”. cele-
bracja mszy świętej polega bowiem na powtarzaniu tych samych 
elementów, słów, gestów, postaw, których jakość daje się właśnie 
poznać przez prostotę powtarzalności 287. człowiek, uczestnicząc 
w liturgii, doświadcza w specyficzny sposób rzeczywistości 
uporządkowanej oraz systematycznej i z tego powodu może być 
ona traktowana jako środek wychowania, kształtując postawę 
wierności i przezwyciężania samego siebie 288.
 Wychowawca ignacjański powinien w sposób szczególny 
wykorzystać wyćwiczenie w medytacji. W medytacji akcent jest 
bardziej niż w czasie mszy przesunięty na indywidualność, co 
jest istotne zwłaszcza dla młodzieży w okresie dorastania. Mogą 
to być dziesięciominutowe ćwiczenia medytacyjne, do których 
można wykorzystać okresy liturgiczne, na przykład w Wielkim 
Poście przed zajęciami proponować dziesięć minut medytacji. 
okresy liturgiczne mają to do siebie, że trwają określony czas 
i wychowankom łatwiej się zdecydować na podjęcie trudu takie-
go ćwiczenia. to, co jest ćwiczone, staje się doświadczeniem, któ-
re jest poddawane refleksji i pozwala na odniesienie pożytku 289. 
 Wprowadzając swoistą powtarzalność i systematyczność, wy-
chowawca może skutecznie wprowadzać modlitwę na początek 

286 Por. M. nowak, Pedagogia modlitwy chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 19-20.
287 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 47.
288 Por. M. nowak, Pedagogia modlitwy chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 25.
289 Por. k. Mertes, Wychowywać do odpowiedzialności, dz. cyt., s. 48-50.
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i zakończenie lekcji lub spotkania wychowawczego. innymi 
ćwiczeniami wymagającymi regularności i powtarzalności sche-
matów również zakorzenionymi w Ćwiczeniach duchowych są 
ignacjański rachunek sumienia i medytacja ignacjańska jako 
typowa dla ignacjańskiego charyzmatu forma modlitwy 290. 
 tak realizowane wprowadzanie w życie wiary powinno pro-
wadzić do poznania Boga i umiejętności wyrażania swojej wiary, 
do dojrzałych wyborów wartości, do realizacji powołania do 
świętości, w której osiąganiu środkami pomocnymi są słuchanie 
słowa Bożego, sakramenty, modlitwa, duch samozaparcia i ofia-
ry oraz służenie innym w miłości 291. 
 W szkołach prowadzonych przez jezuitów od samego począt-
ku wykazywano troskę o rozwój wiary wychowanków i uczniów; 
ten wysiłek podejmuje się do dzisiaj. odbywało się to i nadal 
odbywa poprzez codzienną wspólną modlitwę całej społeczno-
ści szkolnej, zachętę do regularnego uczestniczenia w liturgii, 
regularnej spowiedzi, lektury religijnej i podejmowania rozmów 
duchowych 292. dla uczniów, którzy pragnęli bardziej pogłębiać 
swoje życie wiary, uformowały się w pierwszych szkołach jezuic-
kich sodalicje Mariańskie 293, których członkowie pragnęli łączyć 
naukę z życiem chrześcijańskim. jest to forma, która przetrwała 
w niektórych szkołach prowadzonych przez jezuitów do dzisiaj 
w odnowionej formie jako Wspólnota Życia chrześcijańskiego 294.
 Wprowadzanie w życie wiary i jej kształtowanie było i jest troską 
wychowawców ignacjańskich, czego przykładem w przeszłości 

290 na temat ignacjańskiego rachunku sumienia i medytacji ignacjańskiej 
pisaliśmy we wcześniejszych punktach rozdziału.

291 Por. a. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, dz. cyt., s. 170.
292 Por. Reguły wspólne dla nauczycieli klas niższych 2-10, w: Ratio atque insti‑

tutio studiorum SJ czyli ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), dz. cyt., 
s. 83-84.

293 szerzej o zaangażowaniu apostolskim jezuitów, jakim były sodalicje 
Mariańskie, pisaliśmy w rozdziale ii rozprawy.

294 Wspólnota Życia chrześcijańskiego (WŻch) jest wspólnotą ludzi do-
rosłych, a jej struktury nie są związane z działalnością wychowawczą prowa-
dzoną przez jezuitów i wychowawców ignacjańskich. W niektórych krajach 
jest to również forma duszpasterstwa proponowana młodzieży w szkołach 
prowadzonych przez jezuitów i wtedy jest określana jako młodzieżowe WŻch. 
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była krucjata eucharystyczna, a obecnie inicjatywa szkoła kon-
taktu z Bogiem czy jezuicka Wspólnota Młodzieżowa Magis. te 
ostatnie nie posiadają już ścisłego związku ze sformalizowanym 
procesem wychowania czy szkołą, jednak nie można odmówić 
im wychowawczego oddziaływania płynącego z tego samego co 
pedagogika ignacjańska źródła.
 to, co łączy funkcje wychowawcy ignacjańskiego, to wypływa-
jąca z ignacjańskiej antropologii cura personalis. Mają one to samo 
źródło, jakim są Ćwiczenia duchowe i w ich świetle nabierają swojej 
pełni oraz znaczenia. Mogą być podejmowane wybiórczo, jednak 
w swej istocie pozostają z sobą komplementarne. akcentowane 
czynniki wiodące w omówionych funkcjach wychowawcy są 
w pedagogice ignacjańskiej ukazywane jako jedne z wiodących 
i charakteryzujące jej specyfikę. cały proces wychowania polega 
na towarzyszeniu wychowankowi na drodze odkrywania prawdy. 
jednocześnie to towarzyszenie nie jest pozbawione przywództwa, 
swoistego liderowania, rozciągania szerokiej wizji rzeczywistości, 
aby tak pokierować wewnętrznymi wyborami młodego człowie-
ka, by odkrył on swoje osobiste powołanie i drogę do spotykania 
Wartości absolutnej (Boga) oraz samego siebie.
 Wychowanek jako osoba, która jest na początkowym etapie 
odkrywania prawdy, potrzebuje informacji i wiedzy obiektywnej, 
dzięki której będzie mógł w sposób odpowiedzialny wybierać 
najlepsze dla siebie rozwiązania. Potrzeba więc, aby wychowawca 
podejmował wszelkiego rodzaju aktywności dydaktyczne, które 
nie będą charakteryzowały się przypadkowością, ale świadomie 
przygotowaną strategią i metodyką. towarzyszenie i przewodze-
nie na drodze odkrywania rzeczywistości nie może być pozbawio-
ne celu ostatecznego pedagogiki ignacjańskiej, a mianowicie moż-
liwości spotkania z Bogiem, który codziennie stwarza człowieka 
jego własnym wysiłkiem. dlatego funkcja wprowadzenia w życie 
wiary pozostaje immanentnie włączona w pracę wychowawcy 
igna cjańskiego, „dotykając” tajemnicy spotkania Boga i człowieka.

 Wychowawca, podejmując pracę wychowawczą, zwykle 
przyjmuje jakąś koncepcję wychowania, która ma swój okre-
ślony ideał wychowania, stanowiąc nadrzędny cel działalności 
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wychowawczej. Wykazanie słuszności określonego ideału nie 
jest możliwe bez aksjologicznej i antropologicznej analizy tej 
wzorcowej czy modelowej osobowości człowieka, którą propo-
nuje się do przyjęcia 295.
 Podstawowym elementem w modelu wychowawcy ignacjań-
skiego jest wizja człowieka. specyfiką tej wizji w ignacjańskim 
charyzmacie jest pozostawanie w relacji „do” i wewnętrznej 
zgodzie na stałe stawanie się coraz pełniej człowiekiem. cel, jaki 
stawia sobie wychowawca ignacjański, to wychowanie człowie-
ka, który będzie w pełni potrafił integrować wszystkie wymiary 
życia w odkrywaniu pełni swojego człowieczeństwa. W procesie 
wychowania w szkołach jezuickich, świadomie i metodycznie, 
integralny rozwój realizuje cały zespół wychowawców. siła tego 
integralnego rozwoju tkwi w spoistości duchowej i zachowywa-
niu konsekwencji we własnym przeżywaniu, jak i przekazywa-
niu wartości ludzkich nie tylko z pozycji zawodowego obowiąz-
ku, ale i umiłowanego powołania apostolskiego 296.
 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej nie traktuje swojej 
pracy tylko jako wykonywanie zawodu, jest to także, a może prze-
de wszystkim, zawodowe powołanie, które dojrzewa każdego 
dnia. Zakłada to także, że wychowawca ignacjański, wychowując 
innych, nie przestaje wychowywać i formować samego siebie. 
 Realizując swoje powołanie zawodowe, wychowawca w pe-
dagogice ignacjańskiej wypełnia swoje zadania, spełniając 
charakterystyczne dla ignacjańskiego charyzmatu funkcje: towa-
rzyszenia, liderowania, nauczania po ignacjańsku, wprowadza-
nia w życie wiary. Wykorzystuje do tego typowo ignacjańskie 
metody, techniki i środki wychowania. 
 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej to osoba, która 
pomagając innym, młodym ludziom stawać się coraz bardziej 
człowiekiem we wszystkich jego wymiarach, sama nie przestaje 
doskonalić swojego człowieczeństwa.

295 Por. k. olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, 
dz. cyt., s. 25.

296 Por. l. grzebień, Szkoły jezuickie w XX wieku, w: Jezuici a kultura polska, 
red. l. grzebień, s. obirek, Wydawnictwo WaM, kraków 1993, s. 82.
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Z a k o ńc Z e n i e

 Współczesny świat i kondycję człowieka w tym świecie 
charakteryzuje szybki proces przenikania różnych informa-
cji, powszechnie panująca niepewność i aksjologiczny chaos. 
W codzienności wzajemnego współżycia rośnie stopień ryzyka 
i niepewności, gdyż popularne staje się różne rozumienie treści 
i sposobów realizacji praw i obowiązków. Postęp technologiczny 
zaburza równowagę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
ludzkich i budowaniu humanistycznej cywilizacji. człowiek 
potrzebuje jasnych kryteriów i zasad postępowania. Potrzebuje 
także osoby, która je ustala. tą osobą w procesie wychowania jest 
wychowawca, którym w zasadzie jest każdy dorosły.
 niechęć popadnięcia w zawrotne tempo ponowoczesności 
i pozostawanie przy istocie tego, co definiuje wychowawcę oraz 
daje mu szansę na rozwiązanie najważniejszych dylematów 
wychowania, określa myślenie o człowieku jako osobie oraz 
uczenie siebie i innych takiego myślenia. taki sposób myślenia 
charakteryzuje pedagogikę ignacjańską. 
 Rozprawa zatytułowana Wychowawca w pedagogice ignacjań‑
skiej postawiła sobie za cel ukazanie bogactwa osoby wycho-
wawcy w tradycji wychowania ignacjańskiego i praktyce szkol-
nictwa jezuickiego. Zadanie to zostało zrealizowane w zakresie 
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poznawczym jako przedstawienie modelu wychowawcy w pe-
dagogice ignacjańskiej, w zakresie teoretycznym jako przed-
stawienie założeń ignacjańskiego myślenia o pedagogice i wy-
chowaniu, w zakresie praktycznym dzięki ukazaniu metodyki 
pracy wychowawcy połączonemu ze wskazówkami możliwymi 
do zastosowania w praktyce edukacyjnej i wychowawczej.
 W wyniku przeprowadzonych badań i analiz wykazano, że 
nie można do końca zrozumieć istoty pedagogiki ignacjańskiej 
bez poznania doświadczenia życiowego i wychowawczego ig-
nacego loyoli, założyciela towarzystwa jezusowego. Punktem 
kulminacyjnym tego doświadczenia stało się jego doświadcze-
nie mistyczne, które zostało spisane w książeczce Ćwiczeń ducho‑
wych. doświadczenie wychowawcze ignacego loyoli ukazuje, 
że aby być dobrym, skutecznym wychowawcą, trzeba najpierw 
doświadczyć bycia wychowywanym, by w pewnym momencie 
stawać się wychowawcą samego siebie i pozostać w stawaniu się 
wychowawcą przez cały czas. jego doświadczenie wychowaw-
cze i praca wychowawcy winny być rozumiane zawsze w swoim 
szerokim znaczeniu, z czego wynika, że wychowawcą jest w za-
sadzie każdy (dorosły) człowiek, który poprzez swoje postępo-
wanie i zachowanie wpływa na zmiany w drugiej osobie.
 W swojej małej książeczce Ćwiczeń duchowych ignacy loyola 
proponuje sposoby uwolnienia człowieka od niewiedzy i błę-
dów, które go zniewalają, oraz nauczenia osoby, jak szukać, 
znajdować i wprowadzać prawdę w życie codzienne. 
 doświadczenie ignacego jako wychowawcy jest skoncentro-
wane na tym, aby pozostawać człowiekiem w relacji osobowej, 
przede wszystkim w relacji osobowej wobec Wartości absolut-
nej, Boga trójjedynego, którego obecności szukał w otaczającej 
go rzeczywistości, a zwłaszcza w kościele katolickim. ta wrażli-
wość na obecność Boga sprawiła, że w pewnym momencie swo-
jej pracy wychowawczej i apostolskiej założyciel towarzystwa 
jezusowego, wraz ze swoimi współbraćmi, powołał do istnienia 
pierwsze szkoły, w których wychowawcy realizowali proces 
wychowania według specyficznego „programu”, dzisiaj nazy-
wanego pedagogiką ignacjańską. nie pozostawił ignacy loyola 
usystematyzowanej doktryny mistycznej czy wychowawczej. 
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jest to raczej proces, który on sam przeszedł, a potem według 
tego „schematu” prowadził innych i w pewnym sensie prowadzi 
do dzisiaj poprzez tych wychowawców, którzy realizują proces 
wychowania, inspirując się doświadczeniem założyciela towa-
rzystwa jezusowego.
 Zebrany materiał dokumentacyjny pozwolił także jasno 
stwierdzić, że pedagogika ignacjańska jest pedagogiką zakorze-
nioną w chrześcijaństwie, gdzie postawienie akcentu na wartości 
religijne stanowi ochronę przed pustką, alienującym kryzysem 
wartości i zagubieniem moralnym. kontekstem działania igna-
cego loyoli była wiara chrześcijańska w kościele katolickim 
utwierdzona i odnowiona w jego doświadczeniu mistycznym. 
jego życie charakteryzowało nieustanne dążenie do dosko-
nałości, aby w pełni odkryć prawdę o sobie i pełnię swojego 
człowieczeństwa. Było to możliwe dzięki jasnemu widzeniu 
celu ostatecznego i konsekwencji w dążeniu do niego, z podpo-
rzadkowaniem temu każdego wymiaru życia. Pedagogika igna-
cjańska ze swoją koncepcją wychowania znajduje się w opozycji 
do często proponowanej neutralności sytuacji wychowawczej. 
Ukazuje bowiem wyraźnie sens życia i nie pozwala na tak zwaną 
próżnię wychowawczą. Zadaniem wychowawcy jest nie pozwo-
lić na taką sytuację i ukazywać istotne wartości w taki sposób, 
aby stanowiły odniesienie dla osoby wychowanka.
 dla współczesnego człowieka, dla którego ponowoczesna 
rzeczywistość otwiera możliwości na to, co niemożliwe, pozo-
staje poważnym problemem pytanie „co czynić?”. to pytanie 
pięć wieków temu zadawał ignacy loyola i odkrył w ten sposób 
swoją prawdziwą tożsamość oraz wewnętrzną wolność. to samo 
może odkryć współczesny człowiek, poszukując odpowiedzi na 
to pytanie i tym samym dostrzegać, że od tej odpowiedzi, od 
odkrycia prawdy o swojej wolności zależy nie tylko jego oso-
bisty los, ale także los świata. W tym odkrywaniu towarzyszy 
młodemu człowiekowi wychowawca, przewodnik, towarzysz.
 W wyniku przeprowadzonej analizy dotyczącej osobowości 
wychowawcy można jednak jasno powiedzieć, że mimo pewnych 
ogólnych prawidłowości każdy wychowawca jest inny, każdy 
posiada swoje osobiste powołanie do pracy wychowawczej, inną 
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osobowość, inne doświadczenia, inne umiejętności i wartości, 
które były lub są udziałem jego życia i pracy. W rzeczywistości 
edukacyjnej kompetencje nauczyciela i wychowawcy stają się 
ważniejsze niż osobowość. kompetencje są łatwiej mierzalne, 
a zbyt wyrazista osobowość mogłaby nadmiernie zdominować 
wychowanka i „zniewolić” do określonych wyborów. Wycho-
wawca w pedagogice ignacjańskiej łączy te dwa dominujące 
stanowiska, jest to człowiek o wysokich kompetencjach zawo-
dowych, a przede wszystkim o nieustannie kształtującej się 
osobowości, która jest czytelna i wyrazista. dzięki temu pozwala 
wychowankowi na odkrywanie pełni jego własnej wolności.
 Pedagogika ignacjańska dzięki swojemu dynamicznemu 
postrzeganiu rzeczywistości i otwartości na zmieniające się oto-
czenie jest w stanie odpowiadać na problemy, które niesie proces 
wychowania. Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej dosto-
sowuje ignacjańskie metody dążenia do doskonałości do osób, 
miejsca i czasu już od 450 lat. 
 Przeprowadzona w czasie badań analiza tekstów źródłowych 
pedagogiki ignacjańskiej pozwoliła wyłonić sylwetkę wycho-
wawcy ignacjańskiego jako człowieka, który urzeczywistnia 
swoje człowieczeństwo poprzez stwarzanie samego siebie, wyła-
nianie ze swojego wnętrza nowych kształtów doskonałości, które 
czynią z niego coraz pełniejszą i doskonalszą osobę. Z pedago-
gicznej interpretacji tekstów źródłowych wyłoniła się osoba wy-
chowawcy, która jest zdolna do zwracania się w kierunku tego, 
co „nieskończone” i „absolutne”, a także zwracania się w stronę 
prawdy. W ten sposób przekracza człowiek ludzką skończoność 
i otwiera się na nieskończoność, na to, co absolutne i religijne, co 
stanowi sacrum i transcendencję. Bez takiej perspektywy ludzkiej 
osoby trudno jest mówić o wychowawcy w pedagogice ignacjań-
skiej. We współczesnych tekstach źródłowych ukazywany jest 
wzór osoby dla wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej. tym 
wzorem jest osoba jezusa chrystusa 1. jest to wzór, który również 
ignacy loyola starał się naśladować w swoim życiu. Wzorem do 
naśladowania dla wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej jest 

1 Por. chcjW 59-70.
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chrystus, a ideałem w naśladowaniu jest osoba ignacego loyoli, 
ideałem, do którego ignacjański wychowawca powinien dążyć.
 Zastosowane w rozprawie metody pozwoliły wyłonić istotne 
elementy metodyki pracy wychowawcy w pedagogice igna-
cjańskiej. głównymi elementami tej metodyki są metody: cura 
personalis, współzawodnictwo, prelekcja, powtórka oraz techniki 
takie jak: profil wzrostu ucznia, portfolio, aktywność własna, 
właściwe zadawanie pytań, nagroda i kara w rozumieniu igna-
cjańskim. istotnym elementem metodyki wychowawcy w peda-
gogice ignacjańskiej jest ciągła formacja osoby, czyli permanen-
tne stawanie się wychowawcą. Wszystkie elementy metodyki 
wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej znajdują swoje wy-
jaśnienie, uzasadnienie i źródło w Ćwiczeniach duchowych igna-
cego loyoli, co zostało wykazane w rozprawie. najważniejszą 
metodą pracy wychowawcy ignacjańskiego jest formacja, która 
oznacza nieustanną pracę nad sobą we wszystkich wymiarach 
życia zawodowego i osobistego. W procesie formacji człowiek 
kształtuje to, kim jest i kim się staje w relacji do drugiego. jest to 
wychowawca, który bez względu na wiek, staż i tytuły potrafi 
dalej się rozwijać jako osoba, zarówno w zakresie zawodowym, 
jak i osobistym. dzięki dojrzałemu ukształtowaniu osobowości 
staje się wychowawca przykładem dla wychowanka. 
 obserwacja współczesnej rzeczywistości wychowawczej 
pokazuje bowiem, że przykład wychowawczy jest więcej wart 
niż teorie. ignacjański wychowawca jest zawsze obecny tam, 
gdzie przebywa jego wychowanek, ma dla niego czas, a praca 
nie jest tylko wykonywaniem zawodu, ale stanowi jego osobiste 
powołanie. 
 sposób, w jaki model wychowawcy w pedagogice ignacjań-
skiej jest aktualny dla współczesnego wychowania, „ukrywa się” 
we wspomnianej zasadzie dostosowania do możliwości miejsca, 
osób i czasu. dlatego to, co stało się doświadczeniem ignacego 
loyoli, jego pierwszych towarzyszy, a także powstających przez 
wieki szkołach prowadzonych przez jezuitów, pozostaje stale 
aktualne. Mimo że wychowawca w pedagogice ignacjańskiej 
powinien być osobą, która jest głęboko wierzącym członkiem 
kościoła katolickiego, to jednak każdy może korzystać z założeń 
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metodologicznych pracy wychowawcy ignacjańskiego, gdyż 
pedagogika ignacjańska jest zdecydowanie personalistyczna 
i humanistyczna, w jej centrum stoi osoba, w związku z tym 
pozostaje uniwersalna. 
 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej charakteryzuje 
się tym, że swoją pracę podejmuje w procesie odkrywania 
igna cjańskiego charyzmatu. W myśl ustaleń XXXV kg towa-
rzystwa jezusowego oznacza to, że wartość najwyższą stanowi 
dla wychowawcy ignacjańskiego Bóg, którego poszukuje on 
we wszystkim rzeczach, wydarzeniach, spotkaniach i relacjach. 
codzienność jego życia charakteryzuje się praktyką rozeznawa-
nia ignacjańskiego i postawą kontemplatywności w działaniu. 
Zaangażowaniu w pracę wychowawczą towarzyszy uważna 
analiza kontekstu, dialog z doświadczeniem poddanym refleksji 
w perspektywie działania oraz ciągła gotowość na ewaluację 
(rewizję). jest to postawa nieustannego dążenia do doskonałości, 
czyli ignacjańskiego magis.
 W rozprawie opracowano model i teorię wychowawcy igna-
cjańskiego, co pozwoliło na zrealizowanie głównego i podsta-
wowego celu niniejszej publikacji. tło dla modelu wychowawcy 
w pedagogice ignacjańskiej stanowi stałe poszukiwanie w peda-
gogice wzoru idealnego wychowawcy. dla pedagogiki ignacjań-
skiej tym wzorem jest jezus chrystus, a metodyka ignacjańska 
pokazuje sposób jego naśladowania. istotę metodyki ignacjań-
skiej wychowawca odkrywa przede wszystkim przez poznanie 
wychowawczego i mistycznego doświadczenia ignacego loyoli, 
które dzięki skoncentrowaniu na człowieku jest uniwersalne 
i przetrwało ponad 400 lat. Pogłębione rozumienie wychowania 
w pedagogice ignacjańskiej, a także zasad i metod charaktery-
stycznych dla ignacjańskiego charyzmatu zyskuje wychowawca 
dzięki poznaniu i przeanalizowaniu tekstów źródłowych peda-
gogiki ignacjańskiej, którymi są pisma samego ignacego, teksty 
tradycji jezuickiej, a także współczesne dokumenty pedagogiki 
ignacjańskiej. 
 teoria wychowawcy w pedagogice ignacjańskiej określa także 
wizję osoby, którą się wychowuje i która wychowuje. jest to wi-
zja osoby, która w dynamice swojego życia nieustannie integruje 
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wszystkie wymiary swojej osoby, a swoją podmiotowość, oso-
bowość i tożsamość kształtuje na bazie czterech podstawowych 
relacji: do transcendencji (Boga), do siebie samego, do drugiego 
człowieka i do otaczającego go świata. Relacje te wzajemnie się 
przyciągają i uzupełniają, mogąc być w pełni zrealizowane tylko 
wtedy, jeżeli będzie między nimi występować doskonała harmo-
nia. ta wizja człowieka i światopogląd chrześcijański wyznaczają 
cel pedagogice ignacjańskiej i jemu podporządkowane są wszyst-
kie elementy. cel ten wychowawca w pedagogice ignacjańskiej 
realizuje, wypełniając cztery funkcje specyficznie ignacjańskie, 
z których najistotniejszą jest towarzyszenie wychowawcze.
 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej w swoim towarzy-
szeniu wychowankowi na drodze rozwoju powinien zmierzać 
do tego, by młody człowiek stawał się coraz bardziej autentycz-
ny, czyli zgodny ze swoim najgłębszym „ja” i poprzez dialog 
rzeczowy i personalny zmierzał ku egzystencjalnemu istnieniu. 
dzięki świadectwu życia i obcowaniu z wychowawcą wychowa-
nek powinien także pragnąć spotkań z Wartością absolutną. 
 Współczesne dylematy w pracy wychowawcy wynikają 
często z nieumiejętności podjęcia decyzji dotyczącej tego, co ma 
zaważyć na ostatecznym kształcie działań wychowawczych. 
Wychowawca musi w swojej pracy przyjąć jakąś koncepcję wy-
chowania, która wynika z określonej koncepcji człowieka i istoty 
jego rozwoju, a tym samym stanowi istotę wychowania. Wycho-
wawcy często nie chcą się zastanawiać nad kryteriami wyborów 
wynikających z istoty wychowania i jednocześnie konsekwen-
tnie przyjmować następstw określonych rozstrzygnięć.
 W pedagogice ignacjańskiej wychowawca przyjmuje igna-
cjańską koncepcję człowieka, a tym, co stanowi istotę jego rozwo-
ju, jest pozostawanie w relacji do Wartości absolutnej, w relacji 
do siebie samego, do innych ludzi (również relacja wychowanka 
do wychowawcy) i do pozostałych elementów otaczającej go 
rzeczywistości na zasadzie wewnętrznego dialogu, w którym 
dowiaduje się prawdy o sobie i o świecie. 
 dzisiaj skutkami wychowania, które często można obserwo-
wać, są: przemoc, agresja, frustracje, kontestacje, zagubienie i nie-
pewność. jednocześnie kształcone są duże rzesze specjalistów 
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coraz węższych dziedzin. ludzie wiedzą coraz więcej, ale zara-
zem coraz mniej potrafią być człowiekiem. Zatem może warto 
się zastanowić, czy nie powinno się czegoś zmienić w szeroko 
rozumianym procesie wychowania. Może właśnie model wy-
chowawcy ignacjańskiego, głęboko personalistyczny, stanowi 
jedną z alternatyw. jest to taki rodzaj wychowawcy, który będzie 
potrafił spłynąć z wychowankami kajakiem po dunajcu, ale wy-
chowankowie nigdy nie usłyszą od niego słowa „spływajcie”.
 Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej to publikacja, która 
ukazuje osobę wychowawcy w postawie „być dla innych”. Wy-
chowawca taki potrafi zatroszczyć się o potrzeby swoich najbliż-
szych, swoich wychowanków i swoje, znajdując w tym jedność 
i spójność. to także ukazanie wychowawcy, który jest nie tylko 
wysokiej klasy specjalistą, ale przede wszystkim osobą otwartą 
na transcendencję (na Boga) i dzięki temu staje się osobą du-
chową, co stanowi alternatywę dla powierzchowności, obecnie 
proponowanej człowiekowi przez ponowoczesność.
 tak przedstawiona refleksja naukowa dotycząca wychowaw-
cy ignacjańskiego może uzupełnić polską literaturę pedagogicz-
ną o wizję wychowawcy zdolnego do uczestniczenia w coraz to 
nowych doświadczeniach wzbogacających horyzont jego peda-
gogicznej wiedzy o człowieku. danych dostarczać będzie mu 
zmieniająca się rzeczywistość wychowawcza, która otwiera za-
równo wychowawcę, jak i wychowanka na to, co nieskończone.
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a n  e d U c a t o R  i n  i g n a t i a n  P e d a g o g Y
Summary

 this book is intended to add to the work of educators who 
have turned to philosophy, spirituality or religion for inspira-
tion and notional categories which could serve as a springboard 
for understanding reality, including the sphere of education and 
formation. 
 ignatian Pedagogy is a system which takes inspiration from 
spirituality and religion as a means of shaping educational real-
ity. it has been searching for notional categories and trying to 
discern its significance in the light of the experience of its creator, 
st. ignatius of loyola (1491-1556), founder of the society of jesus. 
st. ignatius, inspired by his mystical experience, found the sense 
of his existence by perfecting his humanity. He wrote about his 
spiritual experiences in a booklet known throughout history as 
Spiritual Exercises. His personal experience has played a particu-
larly important role in the areas of spirituality and education. 
this explains why we can talk about Ignatian Pedagogy. 
 this book is a scientific reflection on the relevance of the ideas 
which over the centuries since the time the jesuits launched their 
first school in Messina in 1548, up until today, have decided about 
the real value of ignatian Pedagogy. it discusses ways in which it 
can help contemporary educators perform their everyday duties 
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as well as lead young people towards a better quality of life and 
integrity. in addition to this, it tries to provide an answer to the 
question: ‘What model and theory of an educator is offered by 
ignatian Pedagogy?’ it discusses the source materials of ignatian 
Pedagogy, the tradition of jesuit schools, the educational and 
formative tradition of the society of jesus, and finally the experi-
ence of ignatian educational practice in the institutions of educa-
tion and formation in Poland and in other countries.
 since ignatian Pedagogy is the pedagogy inspired by the life 
and spirituality of st. ignatius, the adjective Ignatian refers to 
the rules, principles and methodology which find their source 
and final understanding in his experience written up in his Spir‑
itual Exercises. in practice, it refers to the application of ignatius’ 
educational and mystical experience, his reflections and vision 
of educational practice. this vision includes both his life expe-
rience and work, written up especially in the aforementioned 
Spiritual Exercises. the term Ignatian Pedagogy refers also to all 
the behaviour patterns characteristic to the process of education 
in the ignatian trend together with its whole methodology. this 
methodology is based on the assumption that education serves 
to help young people reach the fullness of humanity, and is not 
an end in itself, but a means to the service to god and others.
 this book has been divided into four chapters: 
 The theory of an educator.
 Educational experience of St. Ignatius of Loyola as the basis for 
Igna tian pedeutology.
 The sources for the pedeutological research in Ignatian Pedagogy.
Ignatian educator.
 the first chapter entitled The theory of the educator today, defines 
the main concepts of the book such as education, educator, igna-
tian Pedagogy. throughout this book, an educator is understood 
as a mentor, a pedagogue, a carer, a specialist, a counsellor, a priest, 
a school librarian, an educator in an after-school club. it is a per-
son who in a relationship is more mature, and consequently can 
help a younger person discover the ideal and the ways of reach-
ing maturity. an educator has a defined vision of a human being 
(the ignatian one), a clearly stated goal of formation and defined 
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system of values. it is a person who, being a mentor, is at the same 
time open to personal growth – in the process of self-formation 
becomes a mentor for himself. in that perspective an educator is 
not somebody who “has become” a mentor once for all, but some-
body who is continually “becoming” a mentor in the spirit of the 
ignatian magis. 
 the first chapter also examines the understanding of the role 
and the tasks of educators in the chosen periods of the pedeuto-
logical thought. it provides an overview of the changes and de-
velopments up until the 19th century, when scientific pedagogy 
appeared. Furthermore, it presents an ideal educator on the basis 
of the chosen pedeutological works of ernest linde (1864-1943), 
jan Władysław dawid (1859-1914), Zygmunt Mysłakowski 
(1890-1971), Mieczysław kreutz (1893-1971), józef kretz-Mirski 
(1882-1943), stefan Baley (1885-1952), stefan szuman (1889-1972) 
and stanisław dobrowolski (1883-1978). Finally, it presents the 
typology of the pedeutological concepts in the contemporary 
pedagogical disciplines, putting them into the three main catego-
ries: educator-centrism, student-centrism and techno-centrism. 
 the second chapter, Educational experience of St. Ignatius of 
Loyola as the basis for Ignatian pedeutology, presents the founder 
of the society of jesus and the circumstances of his formation 
process. the chapter consists of three parts. the first one shows 
st. igna tius’ personal experience of education, which prepared 
him for his own experience of educational work, and ended with 
the stage of self-formation at the time of studies. next, it shows 
st. ignatius’ own experience of work, which in major part focused 
on laying foundations for a new order, the society of jesus, and 
on practicing ignatian way of formation, mostly within the ap-
ostolic work which took place in Rome. the end of this chapter 
is devoted to how the ignatian experience of education has been 
passed to his followers, starting with the death of ignatius, up 
until today.
 the third chapter, The sources for the pedeutological research in 
Ignatian Pedagogy, analyses the source texts which describe the 
ignatian character of the pedagogy and define the role of its 
educator. these texts have been divided into three groups. the 
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first one includes the writings of st. ignatius himself – a point of 
reference for searching the significance of all the things which 
can be called ignatian. these writings include Spiritual Exercises, 
Letters and ignatius’ autobiography The Pilgrim Saint. the second 
group of sources speaking of a model of an ignatian educator are 
the documents of the jesuit tradition. among these one can find 
The Constitutions of the Society of Jesus, mainly their fourth part in 
which the founder outlined the project of the jesuit involvement 
in education and formation. another one is Ratio Studiorum, 
which lists and describes the principles of jesuit schools. the last 
part of the chapter is devoted to the contemporary documents of 
ignatian Pedagogy such as The Characteristics of Jesuit Education, 
Ignatian Pedagogy – Practical Approach, and Documents of the 34th 
General Congregation of the Society of Jesus.
 the fourth chapter of the book, An Ignatian Educator, examines 
the essential characteristics of an ignatian educator, their specific 
ways and ‘tools’ of work, together with the whole methodology 
of educational work. it covers ignatian anthropology, which 
serves as a point of reference for the theory and focuses on the 
chosen characteristic functions of an ignatian educator. 
 educators in ignatian Pedagogy undertake their work in the 
process of discovering the ignatian charism. TheDocuments of the 
34th General congregation of the Society of Jesus explain that these 
people give the utmost value to god. they search for god in all 
things, events, meetings and relationships. in their daily lives 
educators practice ignatian discernment and are contemplative in 
action. they pay special attention to the analysis of a context, and 
are ready for evaluation (revision). they are open to a continual 
search for excellence, expressed by ignatian magis. 
 the theory of an ignatian educator promotes a vision of a per-
son who is growing, and is ready to help others to grow. in this 
vision, educators continually integrate all aspects of their lives, 
and understand their subjectivity, personality and identity in 
the context of four basic relations: towards transcendence (god), 
towards themselves, towards other people and towards the 
surrounding world. these relations, as mutually attracting and 
complementary realities, can be fully experienced only if they 
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are in the state of perfect harmony. this vision of a human be-
ing and the christian perspective on life prior to other elements 
define the goals of ignatian Pedagogy. an educator realizes this 
goal by fulfilling the four specifically ignatian functions, among 
which guiding is the most important one. 
 An educator in Ignatian Pedagogy is a book which defines an 
educator as a person who is ready to “be for others”. such peo-
ple are able to take care of the needs of their family and friends, 
young people they work with, and their own needs, finding 
a way to combine them all. Finally, the book points out that an 
educator is not only a specialist, but above all a person who lives 
in openness towards the transcendence (god). such a dimen-
sion changes an educator into a spiritual person, which becomes 
an alternative to the superficiality proposed by the post-modern 
world. 
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