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Rozważania dotyczące programu i organizacji studiów w semi
nariach duchownych 1 nie na wiele by się zdały, gdyby nie zostały 
uzupełnione omówieniem form kształcenia. Wielokierunkowe cele 
seminaryjnej formacji intelektualnej nie mogą być osiągnięte wy
łącznie przez słuchanie wykładów i uczenie się do egzaminów. Aby 
się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się celom sformułowanym 
przez ks. Józefa M a j k ę .  Pisze on: „...celem (studium seminaryj
nego) jest dać studentowi na poziomie akademickim: 1 pełną forma
cję intelektualną w zakresie humanizmu chrześcijańskiego, 2 pełne 
ogólne wykształcenie teologiczne, uzdalniające do samodzielnych stu
diów w tym zakresie, 3 zdolność poszukiwania rozwiązań ogólno
ludzkich i szczególnych problemów religijno-moralnych, wobec któ
rych może stanąć dzisiejszy człowiek, 4 umiejętność wypełniania za
sadniczych funkcji kapłańskich i duszpasterskich zgodnie z wymoga
mi Kościoła i dostosowania się w tym do konkretnych potrzeb wier
nych”. 2 Realizacja trzeciego i czwartego celu jest możliwa dopiero 
przy zastosowaniu innych form kształcenia. Jedną z tych form są 
praktykowane na uniwersytetach i w szkołach wyższych ćwiczenia 
oraz zbliżone do nich seminaria naukowe i praktyki. Dekret o for
macji kapłanów wspomina o potrzebie ćwiczeń w seminariach du
chownych, ale pod tym terminem (exercitationes) zdaje się rozumieć 
takie zajęcia alumnów, które są bądź próbami wykonywania okre
ślonych czynności kapłańskich np. liturgicznych, katechetycznych, 
bądź praktykami odbywanymi pod kontrolą (DFK 21). Dekret wspo
mina też o pracy w małych zespołach (DFK 17). Można by pod tę 
formę podciągnąć nasze seminaria naukowe, albo jakieś zespoły

1 Patrz poprzedni artykuł O właściwy program nauczania w  seminariach 
duchownych, Collectanea Theologica 38 (1968) z. 4.

2 Ks. Józef M a j k a ,  Problem reformy studiów teologicznych w  semina
riach duchownych, Ateneum Kapłańskie 70 (1967) 183.
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samokształceniowe, które często formują się samorzutnie w czasie 
przygotowań do kolokwiów i egzaminów. Ta część formalnej strony 
kształcenia seminaryjnego, mianowicie ćwiczenia, seminaria nauko
we i praktyki, nie została dotąd osobno omówiona 3. Różni autoro- 
wie w artykułach poświęconych programom poszczególnych przed
miotów wspominają czasem o ćwiczeniach, ale nie zajmują się nimi 
bliżej. Zadaniem niniejszego artykułu jest wypełnić tę lukę i wpły
nąć na wprowadzenie ćwiczeń do seminariów duchownych.

Co to są ćwiczenia?

Ćwiczenia są to najczęściej zajęcia równoległe do wykładów da
nego przedmiotu. Program ich jest tak ułożony, że wymaga stop
niowej znajomości materiału podawanego kolejno na wykładach. 
Ćwiczenia pozwalają na powtórzenie, pogłębienie i utrwalenie mate
riału oraz dają sprawność w posługiwaniu się nim. Ks. Józef I w a 
n i c k i  pojmuje ćwiczenia bądź jako skonkretyzowane przedłużenie 
samych wykładów, bądź jako zajęcia, które koncentrują się na trud
niejszych momentach wykładu i uczą skuteczniejszych sposobów 
zapamiętania treści, uprzystępniają i pogłębiają rozumienie rela
cyjne, pomagają w rozłożeniu ko jarzeniowo-wyobrażeniowym,
a w sumie oswajają studiujących z przedmiotem 4. Trzeba by jeszcze 
dodać, że ćwiczenia powinny wiązać wiedzę teoretyczną z zastoso
waniami praktycznymi i w ten sposób uczyć studentów korzysta
nia z niej w życiu. Ks. I w a n i c k i  wspomina również o trzech 
sposobach prowadzenia ćwiczeń, z których pierwszy charakteryzuje 
się tym, że wartościuje głównie aspekty treściowe, drugi zwraca 
większą uwagę na aspekty formalno-metodyczne, a trzeci usiłuje być 
syntezą dwu poprzednich5. Można by wyodrębnić jeszcze czwarty 
sposób prowadzenia ćwiczeń, a mianowicie taki, który główny na
cisk kładzie na wyrobienie umiejętności zastosowania w praktyce 
nabytej wiedzy.

Najbardziej typowymi ćwiczeniami są ćwiczenia z matematyki. 
Profesor wykłada teorię, asystent przerabia ze studentami zadania, 
które wymagają znajomości danej teorii. Na ćwiczeniach z nauk

3 O ćwiczeniach i seminariach filozoficznych por. ks. Józef I w a n i c k i ,  
Seminaria i ćwiczenia , w: Sprawozdania z konferencji naukowej sekcji filo
zoficznej profesorów wyższych zakładów teologicznych w  Polsce w  dniach 
5—6.IV.1961 r. w  Seminarium Duchownym w  Łodzi, Boczniki Filozoficzne 
10 (1962) z. 4, 114—119. O ćwiczeniach z katechetyki wspomina artykuł ks. 
Edwarda M a t e r s k i e g o ,  Przygotowanie do katechezy , Ateneum Kapłańskie 
70 (1967) 225—232.

4 Por. Roczniki Filozoficzne 10 (1962) z. 4, 114.
5 Por. tamże , 115—116.
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przyrodniczych studenci przeprowadzają w laboratoriach doświad
czenia wymagające znajomości teorii, zaś w terenie uczą się rozpo
znawać gatunki flory i fauny, formy geologiczne itp. Na ćwicze
niach z nauk humanistycznych studenci zapoznają się ze źródłami, 
które stanowią przedmiot badań danej nauki, analizują utwory lite
rackie i traktaty filozoficzne, uczą się odczytywać i oceniać stare 
dokumenty, wreszcie zaprawiają się do samodzielnego korzystania 
z prac naukowych z danej dziedziny, poznają literaturę przedmiotu, 
a więc podstawowe podręczniki, wydania krytyczne, monografie 
i opracowania. Na uczelniach zawodowych poza wykładami spoty
kamy dwojakiego rodzaju zajęcia: ćwiczenia i praktyki. Ćwiczenia 
mają charakter zbliżony do ćwiczeń na uniwersytetach. Ich ściślej
szy związek z praktyką, a raczej nastawienie na zastosowanie prak
tyczne wynika raczej z praktycznej tematyki wykładanych przed
miotów. Praktyki dzielą się na krótkotrwałe próby odbywane regu
larnie w czasie roku akademickiego, np. prowadzenie lekcji w szkole 
ćwiczeń, zajęcia w szkolnych warsztatach i zakładach, dłuższe prak
tyki wakacyjne oraz staże przed i podyplomowe.

W zależności od miejsca, w którym się odbywają, wyróżnia się 
następujące rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia audytoryjne (odbywają się 
najczęściej w sali wykładowej), ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia 
kliniczne, ćwiczenia warsztatowe, ćwiczenia terenowe.

Ćwiczenia a u d y t o r y j n e  spotyka się tak na uniwersytetach, 
jak i na uczelniach zawodowych. Ćwiczenia audytoryjne na poli
technikach dzielą się na ćwiczenia obliczeniowe i ćwiczenia rysun
kowe. Ćwiczenia audytoryjne na wydziałach humanistycznych uni
wersytetów dzielą się na ćwiczenia interpretacyjne, konwersatoryj- 
ne i referatowe 6. Ćwiczenia i n t e r p r e t a c y j n e  polegają na tym, 
że studenci śledzą tekst czytany przez jednego z uczestników, a na
stępnie przy pomocy asystenta analizują go, starając się zrozumieć, 
jaką myśl zawiera przeczytany fragment, o co chodzi autorowi. Ćwi
czenia k o n w e r s a t o r y j n e  charakteryzują się dłuższymi odpo
wiedziami uczestników na pytania stawiane przez prowadzącego ćwi
czenia, odpowiedziami uzupełnianymi i poprawianymi przez innych 
uczestników i przez prowadzącego. Ćwiczenie r e f e r a t o w e  pole
gają na tym, że jeden z uczestników odczytuje uprzednio przygo
towany referat, po którym następuje dyskusja. Na innych wydzia
łach uniwersytetu spotyka się jeszcze ćwiczenia polegające na roz
wiązywaniu zadań praktycznych połączonych z obliczeniami.

Zadaniem ćwiczeń na uniwersytetach jest wstępne zaprawienie 
do pracy naukowej przez nauczanie studentów samodzielnego my

6 Por. Zygmunt S z u l c ,  Z dydak tyk i  ćwiczeń na wydziałach humanis
tycznych uniwersytetu , Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Ser. 
A..nr 11. Nauki Pedagogiczne i Psychologia 1959, z. 1, 35—69.
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ślenia, zapoznanie ich z metodami badań, piśmiennictwem nauko
wym 7.

Seminarium duchowne jest uczelnią nastawioną raczej na kształ
cenie praktyków. Wydaje się, że ćwiczenia z przedmiotów wykła
danych w seminariach duchownych powinny wyglądać nieco ina
czej niż odpowiednie zajęcia na uniwersytetach. Na pierwszy rzut 
oka wydawałoby się, że wzorem dla ćwiczeń w seminariach du
chownych powinny być ćwiczenia na uczelniach zawodowych, 
zwłaszcza pedagogicznych, ekonomicznych.

Obecny stan ćwiczeń w seminariach duchownych i jego ocena 8

Niektóre przedmioty wykładane w seminariach duchownych ma
ją równoległe ćwiczenia. I tak są dwojakiego rodzaju ćwiczenia 
z homiletyki. Jedne, traktowane często jako odrębny przedmiot, to 
zajęcia z fonetyki (dykcja) prowadzone na jednym z kursów młod
szych. Inne, najczęściej nie ujmowane w rozkładach zajęć, polegają 
na wygłaszaniu próbnych, uprzednio samodzielnie opracowanych 
kazań, których słuchają wykładowcy i koledzy, by później wspól
nie omówić ich zalety i braki. Podobnie wyglądają ćwiczenia z kate
chetyki. Są to początkowo hospitacje lekcji religii prowadzonych 
przez wytrawnego katechetę, a następnie własne katechezy alum
nów hospitowane przez profesora i kolegów. Po tym następuje 
wspólne omówienie. Obok wykładów z prawa kanonicznego istnieją 
tu i ówdzie zajęcia zwane praktyką kancelaryjną. Ćwiczenia z li
turgiki polegają na próbach odprawiania mszy przy ćwiczebnym 
ołtarzu i przy użyciu specjalnych parametrów, które to próby ob
serwują profesor i koledzy, by później wytknąć pomyłki, omówić 
postawę, tempo, harmonię ruchów itp. Niezależnie od tych nielicz
nych ćwiczeń w seminariach duchownych prowadzone są seminaria 
naukowe z ważniejszych przedmiotów, na których studenci star
szych lat specjalizują się w danym przedmiocie i piszą coś w ro
dzaju pracy dyplomowej. Seminaria naukowe są obowiązujące, wy
bór określonego seminarium zostawiony jest studentom.

Jeżeli chodzi o praktyki, to poza wspomnianymi próbnymi ka
techezami do niedawna nie było w seminariach duchownych żad
nych praktyk w trakcie pobierania nauki. Od kilku lat, prawdopo
dobnie pod wpływem odnowy soborowej, rozpoczęły się praktyki 
kaznodziejskie kleryków polegające na wygłaszaniu kazań do wier
nych w kościołach i kaplicach. W niektórych diecezjach wprowa

7 Por. Józef P i e t e r ,  Praca naukowa . Katowice 1957, 196 ns.
8 Punktem wyjścia niniejszej relacji była sytuacja w  Seminarium Du

chownym we Włocławku w  latach 1953—1967.



dzono dłuższe (w diecezji warszawskiej sześciotygodniowe) prak
tyki katechetyczne dla alumnów jednego ze starszych kursów. Alum
ni udają się do różnych parafii, by tam pod okiem miejscowego pro
boszcza lub prefekta prowadzić katechizację dzieci i młodzieży, 
ewentualnie sprawować funkcje diakonów.

W przeciwieństwie do powyższych tzw. praktyki wakacyjne 
alumnów mają raczej cel wychowawczy niż dydaktyczny. Polega 
to na tym, że dla niektórych alumnów, zwłaszcza pochodzących 
z miasta lub spoza diecezji, rektor seminarium wyznacza miesięczny 
pobyt w jakiejś wiejskiej parafii, gdzie alum jest gościem miejsco
wego proboszcza, ma okazję przyjrzeć się życiu kapłana na pla
cówce i zależnie od potrzeb pomaga mu w kancelarii lub przy 
pszczołach. Podobny cel przyświeca wychowawcom, gdy alumna 
wysyłają na tzw. katecheturę, tj. roczny lub dłuższy pobyt na pa
rafii celem zweryfikowania jego przydatności do kapłaństwa pod 
względem zdrowotnym, praktycznym lub obyczajowym.

Aby obraz dotychczasowych ćwiczeń i praktyk w seminariach 
duchownych był pełny, należy jeszcze wspomnieć ó udziale alum
nów w niedzielnych asystach, o dyżurach w kaplicy seminaryjnej, 
o służeniu do Mszy, pracy w chórze i tym podobnych czynnościach, 
które pozornie mało znaczące, dla nowicjusza są dość uciążliwą szko
łą orientacji w przepisach liturgicznych i ich praktycznym zasto
sowaniu.

Od tych ćwiczeń i praktyk należy odróżnić tzw. ćwiczenia du
chowne czyli praktyki ascetyczne, które mają cel wychowawczy, 
mianowicie wyrobienie pobożności i innych cnót. Wiadomości za
czerpnięte na wykładach teologii ascetycznej, moralnej, dogmatycz
nej, Pisma Świętego znajdują w tych praktykach szerokie zastoso
wanie. Jednak ze względu na niemożność zewnętrznej kontroli ich 
funkcja dydaktyczna jest ograniczona.

Opisane powyżej ćwiczenia i praktyki w seminariach duchow
nych są niewystarczające. Tylko niektóre przedmioty posiadają rów
noległe ćwiczenia. Są to zresztą przedmioty, których celem jest nau
czyć podstawowych form praktyki duszpasterskiej. Główne przed
mioty wykładowe nie mają osobnych, wyszczególnionych w rozkła
dzie zajęć godzin przeznaczonych na ćwiczenia. Zajęcia typu ćwi
czeniowego z tych przedmiotów ograniczają się do urządzania od 
czasu do czasu tzw. kolokwiów, które sprowadzają się do odpyty
wania słuchaczy z przerobionego materiału oraz do odpowiedzi pro
fesora na wysuwane pytania i trudności. Bywa, że wykładowca 
urządzi klasówkę albo zada do domu wypracowanie pisemne czy 
streszczenie. Dzieje się to na ogół rzadko.

Czy jednak ćwiczenia pojęte jako zajęcia uzupełniające wykłady 
prawie każdego przedmiotu, a przeznaczone dla wszystkich studen
tów są w seminariach duchownych potrzebne? Jeżeli tak, to jak 
powinny wyglądać ćwiczenia w programie studium seminaryjnego?

Ćw i c z e n i a  w  p r o g r a m i e  s t u d i ó w  t e o l o g i c z n y c h
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Potrzeba ćwiczeń

Uzasadniając potrzebę i ważność ćwiczeń ks. I w a n i c k i  pisze:
bez seminariów i ćwiczeń ogół studentów poza małymi wyjąt

kami — a) nie może dojść do adekwatnego ujęcia zagadnień i ich 
rozwiązań, b) przedmiot nauki w umysłach ulega zniekształceniom,
c) stosowanie zapamiętanych formuł bywa opaczne, d) fragmenty 
utrwalone pamięciowo i spryt życiowy stają się zasłoną przed kry
tycznymi stwierdzeniami ignorancji u tak niedouczonych skądinąd 
osób, e) ... nawet długotrwałe studiowanie bez odpowiednich semina
riów i ćwiczeń daje mniej pozytywne rezultaty niż studiowanie 
krótsze a metodyczne 9. Wykładowca musi mieć okazję do sprawdze
nia, czy słuchacze rozumieją go właściwie, czy uświadamiają sobie 
związki logiczne i rzeczowe w wykładanym materiale, hierarchię 
ważności zagadnień, powstanie problemów i konsekwencje rozwią
zań. Potrzebuje czasu na zadanie lektur i prac domowych, omówie
nie ich przed wykonaniem, omówienie ćwiczeń poprawionych. Stu
denci powinni mieć możność sprawdzenia, czy dobrze rozumieją wy
kład, możność stawiania pytań, wysuwania trudności, próśb o do
datkowe wyjaśnienia. Powinni mieć możność uporządkowanego wy
powiedzenia się po przyswojeniu zrozumianego materiału zarówno 
dla nabrania wprawy w odpowiadniu na egzaminie, jak i dla wy
próbowania swoich zdolności do przekazywania innym zdobytej 
wiedzy. Studenci powinni się nauczyć korzystania z opracowań nau
kowych dla samodzielnego studium mającego cele praktycznego, 
a także nabyć umiejętności pisemnego opracowywania zagadnień 
z każdej dziedziny, nie tylko z tej, którą wybrali zapisując się na 
jedno spośród kilku seminariów naukowych. Wreszcie przyszli dusz
pasterze powinni nauczyć się rozwiązywać problemy praktyczne 
w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną.

Tak rozległych zadań nie można zrealizować poprzez zespół za
biegów dydaktycznych wykonywanych przy okazji i w ramach wy
kładów po prostu dlatego, że rozbijają one tok wykładu. Gdyby 
w czasie godziny wykładowej miały się zmieścić wszystkie zabiegi 
dydaktyczne wymagane do dobrego opanowania przedmiotu, to wy
kład zamieniłby się w lekcję o następującym schemacie: 1 odpy- 
tanie poprzedniego wykładu i sprawdzenie zadań, 2. wykład, 3. py
tania studentów i odpowiedzi profesora, 4. utrwalenie i zastosowanie 
praktyczne przez pytania kontrolne profesora i odpowiedzi studen
tów lub przerabianie zadań czy analizę przykładów, 5. zadanie i omó
wienie lektury lub pracy pisemnej. Niestety, wykłady seminaryjne 
mają za przedmiot trudną problematykę i ekspozycja nie może 
trwać dziesięć minut. Przy takiej metodzie wykłady w seminariach

9 Art. cyt., 115.



duchownych musiałyby trwać bardzo długo, co najmniej półtorej 
godziny.

Podejmowanie zabiegów dydaktycznych typu ćwiczeniowego 
w czasie wykładów niesie za sobą i tę niedogodność, że łatwo można 
popaść w kolizję z innymi przedmiotami. Często się zdarza, że kilku 
profesorów wyznacza kolokwium na ten sam dzień. Uprzednie każ
dorazowe porozumienie się wykładowców nie zawsze jest możliwe, 
interwencje studentów niechętnie bywają uwzględniane. Wszystko 
to stwarza napiętą atmosferę, demobilizuje w obliczu nadmiernie 
nagromadzonych zadań, powoduje obniżenie jakości odpowiedzi, 
uniemożliwia samodzielne harmonijne rozplanowanie prywatnego 
studium w ciągu tygodni i okresów.

Wydaje się, że dla uniknięcia trudności i dla nauczenia studen
tów samodzielnego myślenia, poprawnego wypawiadania się w mo
wie i w piśmie, czyli swobodnego korzystania ze zdobytej wiedzy, 
należy w seminariach duchownych wprowadzić ćwiczenia z każdego 
przedmiotu w formie osobnych, ujętych w siatkę godzin zajęć, od
dzielnie wynagradzanych. Gdyby chodziło tylko o nauczanie alum
nów samodzielnego korzystania z opracowań naukowych dla pogłę
bienia wiedzy teoretycznej, wtedy wystarczyłoby jedno ćwiczenie 
lub zajęcia z zakresu metodyki pracy umysłowej i naukowej. Tym
czasem zadania studiów seminaryjnych są o wiele szersze, a specy
fika poszczególnych przedmiotów wykładanych na poziomie kurso
ry cznym sprawia, że każdy z nich powinien mieć równoległe ćwi
czenia.

Tak obszerne uzasadnienie potrzeby ćwiczeń w seminariach du
chownych wydaje się niezbędne, gdyż na ogół profesorowie tych 
uczelni nie doceniają znaczenia ćwiczeń, a profesorowie teologii nie 
wyobrażają sobie, jak takie stałe zajęcia powinny wyglądać, jaki 
powinien być ich program i przebieg.
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Tematyka ćwiczeń

We wspomnianym referacie ks. I w a n i c k i e g o  znajdujemy 
dość szczegółowe propozycje dotyczące tematyki ćwiczeń z przed
miotów filozoficznych. Propozycje te wobec tendencji do redukcji 
godzin wykładowych z filozofii muszą ulec ograniczeniom. I tak 
przerabienie ćwiczeń z logiki matematycznej w układzie W i e g n e- 
r a  i M o s t o w s k i e g o  polegających na wyprowadzaniu twierdzeń 
systemu z jego aksjomatów wydaje się zbyteczne. Jeżeli mamy oca
lić współczesną logikę wprowadzoną od niedawna do seminariów 
duchownych przed zarzutem nieprzydatności, to powinniśmy starać 
się nauczyć studentów nie rachunku logicznego, ale myślenia i wy
powiadania się zgodnego z prawami logiki interpretowanymi jako



reguły rozumowania. Ten cel można osiągnąć przez ćwiczenia pole
gające na ustalaniu stosunków między zakresami pojęć, formułowa
niu definicji, wykrywaniu błędów w słownym przekazywaniu myśli, 
wykrywaniu w analizowanych tekstach logicznych reguł rozumo
wania i ich ocenie. Bardziej wskazane byłyby w tym celu ćwiczenia 
zawarte w podręcznikach logiki dla prawników.

Ze względu na praktyczne nastawienie całego studium semina
ryjnego w ćwiczeniach z przedmiotów filozoficznych należałoby 
uwzględnić obok aspektu formalno-metodycznego i treściowego rów
nież moment pragmatyczny i pokusić się o wykorzystanie wiedzy 
filozoficznej do rozwiązywania najczęstych trudności światopoglądo
wych z zakresu filozofii chrześcijańskiej. Obfity zbiór takich trud
ności sformułowanych w języku potocznym znajdujemy w poczcie 
Ojca Malachiasza „Tygodnika Powszechnego”. Na łamach tego pisma 
znajdujemy też odpowiedzi Ojca Malachiasza pisane dzisiejszym ję
zykiem i trafiające do mentalności współczesnego człowieka, które 
można by potraktować jako punkt wyjścia do sformułowań włas
nych, jako sprawdzian lub konfrontację. Przypuszczam, że redakcja 
posiada do wglądu bogatszy zestaw pytań i odpowiedzi nieopubli- 
kowanych, z których każdy profesor seminarium, zwłaszcza teolog, 
będzie mógł wybrać pokaźną porcję materiału dla ćwiczeń ze swo
jego przedmiotu. Podobnych materiałów, dostarczą parafie, które 
prowadzą skrzynki pytań. I jeszcze istnieją publikacje książkowe, 
które mogą być w ten sam sposób wykorzystane. Przykładowo 
można by wymienić Nox atra i Ex labiryntho K. L. K o n i ń 
s k i e g o ,  Wiara oświeconych i Pogadanki obyczajowe W. W i t w i c- 
k i e g o ,  Medytacje o życiu godziwym T. K o t a r b i ń s k i e g o .

Na wyższych uczelniach duchownych, nawet na uniwersytetach, 
nie było dotychczas ćwiczeń z przedmiotów teologicznych. W ostat
nich latach na Zachodzie wprowadzono tego rodzaju zajęcia, ale spo
sób ich prowadzenia nie jest jeszcze ustalony. Ks. M. Maliński w ar
tykule poświęconym sylwetce Karla R a h n e r a  pisze, że profesor 
ten prowadzi obok wykładu półtoragodzinne ćwiczenia z teologii 
w formie luźnego wykładu 10.

W seminariach duchownych byłyby pożyteczne ćwiczenia inter
pretacyjne z teologii pod warunkiem, że analiz dokonywaliby sami 
uczestnicy w oparciu o zasady logiki, ogólnej metodologii nauk 
z uwzględnieniem tych specyficznych zasad obowiązujących w teo
logii, które już zostały ustalone. Przedmiotem takich analiz i ko
mentarzy powinny być teksty stanowiące źródła objawienia, do
kumenty magisterium Kościoła, a zwłaszcza dokumenty ostatniego 
soboru, a także ważne teksty teologiczne.

Obok tego naukowego kierunku pracy na ćwiczeniach z teologii
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10 Ks. Mieczysław M a l i ń s k i ,  Karl Rahner, Znak 19 (1967) 361.



powinien się rozwijać nurt praktyczny. Ćwiczenia z teologii powinny 
uczyć, jak wiedzę teologiczną przekazywać ludziom współczesnym, 
nieteologom, żeby to było zrozumiałe dla odbiorcy, poprawne i do
kładne. Mógłby ktoś powiedzieć, że te zadania należą do kateche
tyki czy homiletyki a nie do przedmiotu teologicznego. Tymczasem 
tak się składa, że na katechetyce i homiletyce mówi się o budowie 
katechezy czy kazania, omawia się program nauczania religii i po
daje się ogólne zasady językowe, ale nie omawia się sposobów przed
stawiania prawd wiary językiem nieteologicznym, czy też spo
sobów uprzystępniania wiedzy teologicznej. Tego rodzaju ćwiczenia 
z teologii są dziś szczególnie potrzebne, gdyż profesorowie semina
riów w wykładach jeszcze trzymają się tradycyjnego języka i tra
dycyjnych schematów, które dla współczesnego człowieka są mało 
zrozumiałe. Być może w miarę krystalizowania się nowej teologii 
potrzeba takich ćwiczeń zmaleje, ale zawsze pozostanie pewna spe
cyfika w naukowym opracowaniu zagadnień teologicznych i potrzeba 
dostosowania się do zróżnicowanych możliwości odbiorczych słu
chaczy.

Ponadto na ćwiczeniach z teologii moralnej, ascetycznej, pasto
ralnej należałoby omawiać konkretne przypadki spotykane w życiu, 
czyli rozwiązywać owe pogardzane przez naukowców-systematyków 
„kazusy”, z którymi przyjdzie księżom spotykać się w pracy. Na 
ćwiczeniach z teologii moralnej można by analizować literackie opisy 
konkretnych ludzkich zachowań nie tylko moralnie wątpliwych, lecz 
także moralnie dobrych. Ćwiczenia z teologii pastoralnej winny za
prawiać do wnikliwej obserwacji i analizy naturalnych środowisk 
społecznych pod kątem potrzeb duszpasterskich, do obserwacji i ana
lizy pracy parafialnej i innej pracy duszpasterskiej dając możność 
wysuwania projektów zmian i ulepszeń. Bardzo pożyteczne byłoby 
organizowanie w ramach takich ćwiczeń spotkań kleryków z równą 
wiekiem świecką młodzieżą katolicką i wspólne omawianie potrzeb 
duszpasterskich i sposobów zaradzania im. Byłaby to zarazem świet
na szkoła współpracy z laikatem. Pastoralista albo psycholog po
winni zabrać studentów do domu starców i nieuleczalnie chorych, 
pokazać im ludzką nędzę i potrzeby człowieka starego i chorego. 
Odwiedziny takie wpłynęłyby korzystnie na * wychowanie młodych 
ludzi ułatwiając im rezygnację z nieuzasadnionych wymagań i pre
tensji.

Na ćwiczeniach z pisma Świętego należałoby uczyć egzegezy 
tekstów biblijnych, ale nie w ten sposób, żeby profesor podawał go
towy komentarz do każdego tekstu, lecz tak, by sami studenci byli 
egzegetami i za wzorem oraz pod kierunkiem i kontrolą profesora 
czynili użytek ze znajomości języków biblijnych, zasad hermeneu
tyki, archeologii biblijnej i historii starożytnej Bliskiego Wschodu. 
I na tych ćwiczeniach otwierają się szerokie perspektywy zastosowań 
Pisma Świętego w praktyce duszpasterskiej i życiu wewnętrznym.
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Ćwiczenia z historii Kościoła powinny nauczyć obchodzenia się 
ze źródłami historycznymi dla czasów dawnych i współczesnych, 
powinny nauczyć pisania kroniki parafialnej, monografii parafii, 
krótkich informacji historycznych na użytek wiernych i turystów.

Czytanie kodeksu, analiza konkretnych przypadków, praktyka 
kancelaryjna — oto tematyka ćwiczeń z prawa kanonicznego. Na 
ćwiczeniach z homiletyki obok głoszenia i omawiania kazań włas
nych, należałoby czytać i analizować kazania wielkich kaznodzie
jów.

Na ćwiczeniach z pedagogiki można by uczyć poznawania środo
wisk wychowawczych, obserwacji dzieci i młodzieży, psychoterapii 
wychowawczej, podejścia do dzieci i ludzi upośledzonych. Ponadto 
na ćwiczeniach z katechetyki powinno się analizować sposoby po
dawania poszczególnych prawd wiary i moralności dzieciom na róż
nych stopniach rozwoju z uwzględnieniem osiągnięć psychologii roz
wojowej. ^

Analiza tekstów liturgicznych, próby ich uprzystępnienia, obser
wacje wpływu odnowionej liturgii na życie religijne wiernych, zbie
ranie i omawianie opinii i postulatów wiernych na temat sprawo
wania świętych obrzędów może być przedmiotem ćwiczeń z litur
giki.

Ćwiczenia z języka łacińskiego wyobrażam sobie w ten sposób, 
że o ile na wykładach z tego przedmiotu przerabiałoby się nowe 
formy gramatyczne i reguły składniowe, poznawało nowe słownic
two, to na ćwiczeniach studenci utrwalaliby poznany materiał przez 
czytanie i tłumaczenie tekstów, rozpoznawanie form gramatycznych, 
budowę zdań itp.

1 0 6  K S - ST E F A N  BKYKSTA

Organizacja ćwiczeń

Roztaczając korzystne perspektywy wprowadzenia ćwiczeń do 
programu seminariów duchownych autor zdaje sobie sprawę z tego, 
że realizacja projektu nie będzie łatwa. Chodzi o znalezienie miejsca 
na ćwiczenia w przeładowanym wykładami programie studiów se
minaryjnych, a także o znalezienie odpowiednich sił do prowadzenia 
ćwiczeń w tych seminariach, które mają dużą ilość studentów. Po
myślne rozwiązanie tych trudności warunkuje sensowność dalszych 
rozważań o sposobie prowadzenia ćwiczeń. Dlatego w pierwszej ko
lejności należy się zająć organizacją zewnętrzną ćwiczeń.

Powszechna praktyka w seminariach polskich jest taka, że wy
kłady odbywają się zasadniczo przed południem w godzinach od 
ósmej do dwunastej trzydzieści lub trzynastej i trwają po czter
dzieści pięć minut. Popołudnia przeznaczone są na prywatne studium 
w pokoikach mieszkalnych. Wykłady odbywają się przeważnie
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w tym samym budynku, w którym klerycy mieszkają. Tego typu 
studia określane są mianem studia domestica. Przy takim układzie 
zajęć nie ma miejsca na dodatkowe godziny ćwiczeń. Konieczne 
ćwiczenia z katechetyki i homiletyki odbywają się w godzinach 
przeznaczonych na indywidualne studium.

Miejsce na ćwiczenia znalazłoby się pod warunkiem s k r ó c e 
n i a  godziny wykładowej do  t r z y d z i e s t u  p i ę c i u  m i n u t .  
Spróbuję wykazać, że takie drastyczne cięcie nie utrudni profesorom 
wyłożenia dotychczasowego materiału.

Od razu trzeba powiedzieć, że czterdziestopięciominutowy wy
kład nigdy nie jest w pełni wykorzystany. Pomijając spóźnienia pro
fesorów, dużo czasu traci się na modlitwę przed i po każdym wy
kładzie. Dalej trzeba odpytać lub w inny sposób sprawdzić zrozu
mienie i przyswojenie materiału wyłożonego na poprzednim wy
kładzie. Od czasu do czasu wypada urządzić całogodzinne kolokwium. 
Wypada dopuścić pytania studentów, a w każdym razie trzeba pu
blicznie odpowiedzieć na pytania przedstawione na piśmie. Trzeba 
zadać lekturę lub opracowanie pisemne do domu, odebrać je, omó
wić po sprawdzeniu. To wszystko zajmuje conajmniej dziesięć mi
nut każdego wykładu. Czterdziestopięciominutowy wykład, choćby 
nawet trwał bez tych dodatków, nigdy nie jest w pełni wykorzysta
ny przez studentów ze względu na niemożność tak długiego skupie
nia uwagi na nowych i trudnych zagadnieniach filozoficznych czy 
teologicznych. Przekonuje się o tym każdy profesor, ilekroć usiłuje 
nadrobić zaległości spowodowane własną chorobą czy innymi oko
licznościami. Po trzydziestu minutach słuchacze nie nadążają myślą 
za wykładowcą, który wykorzystuje każdą chwilę. I dzieje się tak 
nié tylko wtedy, gdy profesor czyta skrypt, ale i wtedy, gdy tłu
maczy coś słowem mówionym. Często studenci sami proszą o przer
wę. Toteż profesorowie bardzo często stosują w czasie wykładów 
dygresje. Jedni opowiadają anegdoty, inni prawią morały. I znów 
mija kilka czy kilkanaście minut. Wreszcie brak podręczników 
i skryptów sprawia, że tzw. wykład polega często na dyktowaniu, 
a przynajmniej profesor musi mówić dosyć wolno, by studenci zdą
żyli zapisać.

Wprowadzenie modlitwy tylko przed pierwszym wykładem i na 
zakończenie ostatniego, przeniesienie różnych zabiegów dydaktycz
nych na godziny ćwiczeń, dostarczenie studentom odpowiednich 
podręczników, choćby pisanych na maszynie, pozwoli swobodnym 
głosem wyłożyć w ciągu trzydziestu pięciu minut ten sam materiał, 
na który zużywano dotychczas czterdziestopięciominutową godzinę 
wykładową.

Wprowadzenie trzydziestopięciominutowej godziny wykładowej 
z pięciominutową przerwą pozwoliłoby tygodniową porcję dwu
dziestu czterech wykładów zmieścić w czterech dniach, powiedzmy
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w poniedziałek, wtorek, piątek i sobotę po sześć wykładów dzien
nie a dwa dni (środę i czwartek) przeznaczyć tylko na ćwiczenia. 
Jedna godzina ćwiczeń przypadałaby na dwa lub trzy wykłady 
z każdego przedmiotu 11 z wyjątkiem takich, które mają charakter 
praktycznych ćwiczeń np. śpiew, seminaria naukowe. Jeżeli przed
miot miałby tylko jeden wykład tygodniowo, ćwiczenia odbywałyby 
się co drugi tydzień na przemian z ćwiczeniami z innego przedmiotu. 
Po trzech wykładach powinna być dłuższa, godzinna przerwa, czas 
wolny przeznaczony na inne zajęcia. Potem znów trzy zajęcia od 
jedenastej do dwunastej pięćdziesiąt pięć. Zamiast dotychczasowego 
wolnego tempa spowodowanego powolnymi wykładami i długimi, 
dziesięcio- lub piętnastominutowymi przerwami byłby od ósmej do 
dziesiątej ostry start trzech krótkich wykładów, potem dłuższe od
prężenie i znów finisz dwóch lub trzech zajęć. Klerycy mieliby obo
wiązek przeznaczyć czas wolny przed południem na pożyteczne zaję
cia odprężające, takie jak praca w kołach zainteresowań, lektura, 
gra na instrumentach, ćwiczenia umyzykalniające, ćwiczenia gim
nastyczne pod kierunkiem instruktorów, próby do uroczystych im
prez. Nie byłby to czas stracony, a popołudniowe studia zostałyby 
odciążone.

Warto by też zastanowić się nad możliwością przeniesienia dru
giej tury zajęć na godziny popołudniowe, powiedzmy od szesnastej 
do osiemnastej. Ćwiczenia mogłyby też odbywać się we wszystkie 
dni tygodnia na przemian z wykładami, a w wypadku wprowadzenia 
zajęć popołudniowych, po południu.

Wydzielenie czasu na osobne, dobrze rozmieszczone ćwiczenia 
pozwoliłoby studentom rozłożyć sobie harmonijnie indywidualną 
pracę naukową, która musiałaby przebiegać rytmicznie i sprawnie.

W seminariach, które mogą się pochwalić dużą ilością alumnów, 
poszczególne kursy muszą być rozbite na grupy tak, by ilość uczest
ników ćwiczenia nie przekraczała piętnastu osób. Podział na grupy 
należy przeprowadzić uwzględniając poziom inteligencji i zgrupo
wać osobno zdolniejszych, a osobno słabszych. Umożliwi to owocne 
prowadzenie zajęć dostosowane do możliwości uczestników. Ćwi
czenia może prowadzić sam profesor, wykładowca danego przed
miotu. W wypadku wykładowcy dojeżdżającego, który kumuluje

11 Programy uniwersyteckie przeznaczają na ćwiczenia z jednego przed
miotu minimum dwie godziny tygodniowo niezależnie od ilości godzin w y
kładowych z tego pzredmiotu. Bardzo często zdarza się, że jakiś przedmiot 
ma jeden wykład i dwie godziny ćwiczeń tygodniowo. Przyjęcie podobnych 
proporcji w seminariach, duchownych stanowiłoby zbyt wiąlką rewolucję. 
W razie potrzeby na niektórych godzinach wykładowych można będzie do
puścić czytanie referatów i dyskusje nad problemami należącymi do progra
mu wykładów a jeszcze nie wyłożonymi. Autor praktykował to z pożytkiem  

w drugim półroczu pierwszego kursu na wykładach z psychologii. Popra
wione maszynopisy referatów zostały dołączone do notatek.
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wykłady w jednym lub w dwu dniach, w wypadku, kiedy ilość 
grup przekracza możliwości owocnej pracy jednego człowieka, za
chodzi konieczność zaangażowania dodatkowego pracownika nauko
wego dla danej specjalności. Wydaje się, że rolę asystentów w semi
nariach duchownych mogliby pełnić księża doktoranci przygotowu
jący zaocznie prace dyplomowe albo też księża magistrzy zatrud
nieni w pracy duszpasterskiej w okolicznych parafiach. W tym celu 
powinni przejść odpowiednie przeszkolenie dydaktyczne jeszcze na 
studiach specjalistycznych, a później pogłębiać je na zebraniach do
kształcających i we własnym zakresie. Funkcja prowadzącego ćwi
czenia stanowiłaby u nich rzeczywisty podkład dla posiadanego 
stopnia i zmuszałaby do podtrzymywania zainteresowań naukowych. 
Za pośrednictwem takich pracowników dydaktycznych studenci 
mieliby większy kontakt z problematyką duszpasterską i z żywymi 
ludźmi.

Autor zdaje sobie sprawę, że jeden artykuł nie zdoła wyczerpać 
bogatej problematyki związanej z propozycją wprowadzenia ćwi
czeń do seminariów12. Wykłady, ćwiczenia, egzaminy, praktyki — 
to formy dydaktyczne spotykane w europejskim szkolnictwie wyż
szym. Czy w seminariach mamy nadrabiać zaległości przez przej
mowanie wzorców wypracowanych na uczelniach świeckich, czy 
może pominąć przeżywający się system kształcenia uniwersytec
kiego, a wprowadzić od razu jakiś nowy? Ale jaki? Koszty naucza
nia w szkolnictwie wyższym są duże, czas jest drogi, zadania czeka
jące absolwentów — bardzo ważne. W obecnych warunkach pow
szechnego pędu do wiedzy i zwielokrotnionego znaczenia nauki nie 
można sobie pozwolić na marnowanie pieniędzy, czasu i wysiłku 
przez stosowanie w seminariach przestarzałych metod nauczania.

LES EXERCICES DANS LE PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Le décret De Institutione sacerdotali conçoit les exercices (exercitationes) 
comme introduction aux activités pastorales pratiques ou comme sorte de 
stage. En réalité des exercices constituent une forme de l ’eneignement appli
qué dans des universités, dans des écoles techniques supérieures et dans 
d’autres écoles supérieures, une forme parallèle aux cours théoriques qui 
se sert avant tout de la méthode heuristique. Le rôle des exercices consiste 
à répéter, à faciliter l ’assimilation et à approfondir (tant dans le sens du 
contenu que du point de vue formel) des cours théoriques, mais sourtout 
des exercices doivent développer la capacité de profiter pleinement des con
naissances acquises. Il y a différents types d’exercices d’auditoire, de labo
ratoire, de clinique, d’atelier et autres.

12 Czytelnicy zainteresowani sposobem prowadzenia ćwiczeń znajdą tę 
problematykę w osobnym artykule.
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Dans les séminaires on ne pratiquait que des exercices d’homilétique, de 
la cathéchèse et de la liturgie.

Il semble nécessaire d’introduire des exercices également dans l ’enseigne
ment de la philosophie et de la théologie à fin que des connaissances acquises 
deviennent plus solides, qu’el les soient soumises à un examen critique et 

qu’elles soient plus maniables. Des exercices doivent faire parti du pro
gramme normal des cours, pour que tous les étudiants puissent en profiter. 
Dans le cadre de ces exercices des cas pratiques doivent être examinés, on y 
doit analyser des documents, des ouvrages et répondre aux questions que 
des laïques se posent dans la matière en question. L’exegèse de la Bible et 
de l ’Evangile doit également être faite au cours des exercices.

Les programmes des séminaires étant surchargés il serait souhaitable 
de réduire la durée du cours à 35 minutes en économisant ainsi le temps 
pour des exercices. A chaque deux heures de cours doit correspondre une 
heure des exercices. Ils peuvent être menés par des prêtres qui préparent 
leur thèse ou ceux qui travaillent dans des paroisses.

Des grandes tâches qui attendent des futurs prêtres exigent que dans 
leur instruction on se serve de méthodes les plus adaptées et les plus effi
caces. Des exercices constituent une forme d’enseignement qui répond à ces 
exigences.


