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iż. R. Bultmamn problem  dziew ictw a w pierw otnym  chrześci
jaństw ie pom inął, ograniczając się do zdawkowego zdania, iż 
możliwą (!) jes t rzeczą istnienie tu  i ówdzie dziewic, służących 
Bogu (567).

*  *  *

P rzy  końcu dzieła (590) stw ierdza R. Bultm ann, iż jego bada
nia historyczne tkw ią w  tradycji badań his tor yc zno-kry tyc z- 
nych i religijno-historycznych teologii protestanckiej z tenden
cją do unikania  błędów tych szkół na skutek  rozdzielenia przez 
nie aktu  myślowego i życiowego. Badania zaś historyczne nad 
NT. można prowadzić bądź w  interesie in terp re tac ji m inionej 
rzeczywistości, bądź je j rekonstrukcji. W Theologie des NT-s  
chodzi o in terp retację  rzeczywistości pierw otnego chrześcijań
stwa z myślą, iż taka in terp re tac ja  może być pomocna teraź
niejszości, a rekonstrukcja służy celom interpretacji. Tak więc 
metoda egzystencjalna, w edług wyznania samego autora nagina 
do swoich celów historię. I jedno  zaś i  drugie, tj. m etoda eg
zystencjalna, i h istoria pierwotnego chrześcijaństw a, zdeterm i
nowane są z góry racjonalistycznym  światopoglądem  autora.

Władysław Miziołek

C h a r  m o t  S. S. J., La Pedagogie des Jesuites, Paris 
1951, Editions Spes'. sir. 574.

1. F. Charmot, psycholog i pedagog hum anizm u chrześci
jańskiego, profesor języków klasycznych, filozofii i pedagogiki 
wyższych szkół jezuickich, autor w ielu pedagogicznych i dy
daktycznych rozpraw, w  k tó rych  w yraził n ie  tylko głęboką 
wiedzę teoretyczną ze swej specjalności, ale również praktycz
ną, co u pedagogów n ie  zawsze idzie ze sobą w  parze, zapo
znał naukow y św iat pedagogiczny ze s tru k tu rą  w ykształcenia 
w szkolnictw ie Tow arzystw a Jezusowego na przestrzeni -wie
ków począwszy od pow stania tego zakonu. Uczynił zaś to  
w dziele zatytułow anym  „Pedagogia Jezuitów “. Trzonem  tego 
dzieła są zasady tej pedagogii i jej aktualność w obecnej dobie.



W opracow aniu ideałów i metod s tru k tu ry  wykształcenia 
katolickiego doby hum anizmu, odrodzenia i wieków następ
nych, w yznawanych i stosowanych w  szkolnictwie jezuickim 
oparł się Autor w  szczególności na klasycznej litera tu rze  pe
dagogicznej swego zakonu. Do niej należą następujące: a) Ćwi
czenia duchowne“ (Exercitia practica) św. Ignacego Loyoli,

b) „Konstytucje Towarzystwa Jezusowego“ (Constitutiones S.J.),
c) „Plan studiów  dla szkół niższych i wyższych“ (Ratio atque 
institutio  studiorum ) gen. Aquavivy, d) „Zbiór dofcumentamych 
pism  generałów zakonu T .J.“ O. Jouvancy'go, е) Pism a peda
gogiczne w ybitnych pisarzy zakonu, jak  Sacchini, Le Gaudier, 
Bonifacio, Possevin, De Jouvancy, Nadal i inne. Bibliografia 
specjalna w ykorzystana ponadto w rozprawie wynosi 27, a bi
b liografia ogólna 211 pozycji.

2. O metodach dydaktycznych w  szkołach jezuickich, opar
tych na  podstaw ach psycholog i с zny ch rozpraw ia Charm ot 
w  części drugiej swej rozprawy. W jej każdym  rozdziale p rzy 
tacza zwykle na pierwszym  miejscu uwagi ideologiczne i m e
todyczne św. Ignacego Loyoli, zaczerpnięte z jego „Ćwiczeń 
duchow nych“. Do głównych zalicza następujące: a) P raw a Bo
że w inny być respektowane w  wychowaniu; b) w  przebiegu 
kształcenia młodzieży pow inni nauczyciele upraw iać apostol
stwo chrześcijańskie; c) wym agana jest żywa współpraca ucz
n ia  z nauczycielem  w  procesie nauczania; d) wykształcenie in
telektualne i ogólne w inno ujaw nić i zaktualizować dyspozy- 
cjonalne, wrodzone wyposażenie dzieci.

W spółpracę nauczyciela z uczniam i w  toku nauczania św. 
Ignacy przyrów nuje jako były  wojskowy do taktyki wo
dza, k tó ry  wraz ze swymi żołnierzami zdobywa miasto 
obronne w  jakim ś k raju . Dowódca klasy szkolnej w osobie 
nauczyciela określa cel lèkcji szkolnej po poprzednim  podaniu 
uczniom do rozwiązania jakiegoś zagadnienia naukowego. 
W trakcie ich pracy  dodaje im  odwagi do niej, popraw ia po
pełniane przez nich błędy w drodze do rozwiązania problem u 
i w  końcu po zrozumieniu przez nich postawionego zadania, 
prowadzi ich do zdobycia duchowej fortyfikacji wiedzy, do



której należy podane przez niego zagadnienie, oczywiście wie
dzy dostępnej dla umysłowości uczniów. Po zdobyciu jej bas
tionów problemowych, to  znaczy po rozwiązaniu zagadnienia, 
umacnia nauczyciel swych uczniów na  zdobytych pozycjach 
nauki.

Z podłoża zatem  psychologicznego nauczyciel spełnia po
dług św. Ignacego podczas jednostki m etodycznej w  szkole pięć 
obowiązków: a) wykłada i w pływ a na  całą osobowość ucznia,
b) pobudza go do współpracy ze sobą, c) kontroluje przebieg 
nauki, d) ocenia w  niej postępy uczniów, e) pogłębia wiedzę 
uczniów, a w raz z n ią także i cnoty.

Do jednostki lekcyjnej wprowadził św. Ignacy nauczanie 
żywe, wykład, w  przeciw ieństw ie do panującego w poprzed
nich wiekach czytania (lectio) ustępu z książki i dyktow ania go 
uczniom do u trw alenia  na piśm ie i w  pamięci. „Zwyczaj dyk
towania przedm iotów  nauki, mówi on, nie istnieje wcale, za
brania się go wprowadzać; jeśli zaś gdzieś istnieje,, należy usil
nie dążyć do usunięcia go ze szkoły“ .1)

W żywym  nauczaniu mógł się wzorować św. Ignacy na  ge
nialnych pedagogach antycznego świata, a szczególniej n a  So
kratesie, Platonie i Arystotelesie w  środowisku k u ltu ry  grec
kiej, a n a  K w intylianie w  środowisku ku ltu ry  rom anistyczno- 
helenistycznej. Rozumiał bowiem  dobrze, że z podręcznika 
szkolnego, kórego tre ś ć , uczniom się dyktuje,, m ożna się nau
czyć, jak  się później w yrazi kard . Newman, tylko ogólnych 
zasad i tez wiedzy. Jej zaś ducha i życia, k tó re  ona ze sobą 
niesie, można zaczerpnąć tylko od tych nauczycieli, k tórzy te 
wartości już przeżyli i zasymilowali w sobie. W tedy też 
udzielają oni swej nauki sw oją całą osobowością, a więc za 
pośrednictwem  w yrazu swych oczu, twarzy, głosu, całej posta-1 
wy, odpowiednich gestów i samych słów, pod k tórych  szatą 
ukrywa się św iat sensów, znaczeń wartości duchowych.

W swej usilnej pracy nad przem ianą m etody w erbalnej na 
metodę żywego nauczania, z k tórą szło w  parze nauczanie ρο



glądowe, m usiał św. Ignacy przeciwstawić się nawykam  dłu
gotrw ałej tradycji w  w erbalnym  nauczaniu w  środowisku kul
tu ry  chrześcijańskiej oraz w  sąsiadującym  z nim  środowisku 
k u ltu ry  islamickiej. Arabowie bowiem posługiwali się najczęś
ciej w  swych szkołach m etodą dyktowania wykładów, które ucz
niowie u trw alali ma papierze i następnie w  pamięci. Nauczy
ciele m ahom etańscy dyktow ali często na uniw ersytetach swe 
w ykłady z pamięci, bez posługiwania się najczęściej żadną 
książką. Ażeby ułatw ić swym słuchaczom zapam iętanie naucza
nego przedm iotu naukowego, układali oni dyk taty  w  formie 
rym owanej prozy. Tak również opracowywano' podręczniki 
szkolne w  isiamidkim szkolnictwie. Podobnie też układano 
w  średnich wiekach łacińskie podręczniki szkolne, zwłaszcza 
do nauki gram atyki (języka łacińskiego). W m etodach naucza
nia posługiwano się tu  również dyktatem , m etodą w yjaśniającą 
i m em oryzowaniem  pamięciowym. Przyznać jednak  należy, że 
w dysputach, k tóre następow ały z regu ły  po odczycie na 
wszystkich wydziałach uniwersyteckich, używ ano także żywe
go słowa, aby n im  pogłębić uzyskaną wiedzę. Odczytem i dyk
tatem  wyręczano się z konieczności na  skutek b raku  podręcz
ników szkolnych i w  ogólności książek przed wynalezieniem  
druku. Rękopisy były dostępne do nabycia tylko d la  najbogat
szej młodzieży. Pamięć zatem ucznia sta ła  się w tedy z ko
nieczności żywą książką, w której utrw alano wiedzę. Z owych 
też czasów pochodzi znana maksym a dydaktyczna: „O tyle coś 
wiemy, o ile coś w pamięci u trzym ujem y“ (In tan tum  scimus, 
in quantum  m em oria tenemus).

M emoryzowanie zresztą jako najw ażniejszy środek dydak
tyczny w  środowisku k u ltu ry  chrześcijańskiej i islamickiej, 
poprzedzane dyktow aniem  wykładu, było stosow ane z pew ny
m i zm ianam i również w  głębokiej starożytności w  szkolnictwie 
rzymśkim, greckim , egipskim, izraelskim , hinduskim , chińskim  
i sum eryjsko-akkydyjskim .2 Ta tylko zachodziła między p ierw -

2) Por. Joseph Sohröteler, Die Pädagogik der nichtschriftlichen Kul
turvölker, München 1934, 101—186. *



szymi środowiskam i kulturalnego wykształćenia in te lek tual
nego, bliższym i naszych, czasów różnica, a ostatnim i z głębo
kiej starożytności, że tam  było w  użyciu najczęściej u trw alanie 
słów nauczyciela w prost w  pam ięci przez głośne zbiorowe lub 
też głośne indyw idualne pow tarzanie ich tak  długo, dopóki 
danej w iedzy w  pam ięci uczniów nie ugruntow ano. Chóralne 
recytacje m iały  w  szkołach m uzułm ańskich zabarw ienie dźwię
ków przez nos w ym aw ianych albo też były one śpiewane. Po
dobnie też działo się w  starożytnym  Egipcie, gdzie uczniowie 
recytowali śpiewająco form uły naukow e swego nauczyciela 
w metodzie nauczania jednostkowego.

3. Cecha psychologizmu w yraża się w  nauczaniu i tym  
samym w kształceniu, bo każde racjonalne nauczanie jest w y
chowujące, n ie ty lko w postaci żywego opowiadania, wykładu, 
w ogólności w  życiiowości m etod dydaktycznych, lecz także 
w uwzględnianiu tem peram entów, wrodzonych potencjalnych 
uzdolnień i zew nętrznydh sy tuacji i stanów  prądu  życia po
szczególnych uczniów. Na ten  aspekt w ykształcenia w  jego ge
nezie, n a  cechę indyw idualizacji w nauczaniu i wychowywaniu 
św. Ignacy kładzie wielki nacisk. „Wozy prowadzi się w szyst
kie, zauważa on, po tych sam ych drogach nieruchom ych szyn. 
Niebezpiecznie je s t jednak  chcieć prowadzić w szystkich do 
doskonałości tą  sam ą drogą“ .3) P raw da jest ta  sam a dla w szyst
kich uczniów i z niej w ynika jednakow a nauka d la wszyst
kich. Jednakże uczniowie są m iędzy sobą zróżnicowani w  swej 
postawie duchowej do tej praw dy, tw ierdzi św. Ignacy. Stąd 
wynika obowiązek d la nauczyciela wobec uczniów, których 
tej p raw dy  naucza, 'Ciągnie on dalej, tak  się do nich ustosun
kowywać, jakgdyby m iał jednego spośród nich nauczać i w y
chowywać, chociaż p racu je  nad wykształceniem  ich w szyst
kich. Z tego też powodu jego synowie duchow ni spełniają 
w środowisku szkolnym  w  nauczaniu zbiorowym  dw ie funkcje 
pedagogiczne, jedną w  klasie szkolnej w  toku nauczania, a d ru 
gą m iędzy klasam i w  bezpośrednim  obcowaniu z każdym  ucz-



ni em z osobna. Rzeczą bowiem jes t niezbędną w indyw idual
nym  wychowaniu postaw ienie diagnozy osobowości każdego 
ucznia, k tóre jest punktem  w yjścia w  przebiegu wychowania.

4. Droga indywidualizacji psychologicznej w  fazach kształ
cenia w  szkołach katolickich XVI i XVII w ieku prowadziła ich 
nauczycieli do pedagogii zainteresowania. Jezuici reprezentu
jąc ówczesne szkolnictwo katolickie, stanęli tym  sam ym  w  os
trym  przeciw ieństw ie do pedagogii przym usu, rozpowszech
nionej w  owych czasach w życiu szkolnym. W tym  też celu 
otaczano w ielką czcią naukę i proces przekazyw ania jej dóbr 
kulturalnych. Praca szkolna m iała zatem  w kolegiach jezuic
kich zawsze szaty świąteczne, n a  k tó re  się śkładały w ystępy 
kolegialnych artystów , literatów , uczonych oraz akadem ie ucz
niowskie, konkursy szkolne, nagrody publiczne za zwycięstwa 
w konkursach, dekoracje klas szkolnych, jako sanktuariów  wie
dzy itp. imprezy. W ocenianiu bowiem ludzi, książek, m etod 
nauki i samej nauki idzie młodzież zawsze za opinią dorosłych 
podobnie, jak  i płeć żeńska, tw ierdzi Charmot.

5. Geneza wykształcenia w oparciu o pedagogię zaintereso
w ania zakłada miłość praw dy oraz radość i entuzjazm  w poszu
kiw aniu oraz udzielaniu wykształcenia. Tego rodzaju cechy 
procesu kształceniowego1 w ystępują tylko w  'nauczaniu przeży
ciowym, k tóre się osadza na intensyw nym  przeżyw aniu w ar
tości naukowych przez obydwu partnerów  toku dydaktycz
nego. Przeżyw anie też piękna w przyrodzie, sztuce i nauce 
przez kontem plację i podziw dzieł Bożych i geniuszu ludzkiego 
jest w ybitnie funkcją kształcenia katolickiego.

Psychologiczna pedagogia Towarzystwa Jezusowego przy
odziana zawsze w szaty świąteczne pielęgnowała miłość nauki 
i radość w  jej żm udnym  zdobywaniu, jak  również szlachetną 
dum ę z jej posiadania. Czyniła zaś to przez um ożliwianie ucz
niom bezpośredniego kontaktu  z dziełam i kulltury duchowej, 
przepojonego głęboką sym patią ku nim  i uw arunkowanego po
winowactwem  psychologicznym, zachodzącym między dobram i 
ku ltu ry  zew nętrznej, a  żywymi struk turam i kulturalnym i, uo
sobionymi w uczniach.



W styczność bezpośrednią z dziełami sztuki i nauki wcho
dził uczeń w  kolegiach jezuickich przez: a) w nikające rozu
mienie ich wartości, b) lekturę i c) deklam ację. L ektura i de
klamacja w ym agają od czytelnika oraz recy tato ra  i aktora po
stawy twórczej, prowadzącej do wnikającego rozum ienia utw o
rów k u ltu ry  hum anistycznej. Oni bowiem pow inni odtwarzać 
przeżycia autorów, ich twórców, zesztywniałe w  tych  dziełach, 
jeśli nie identyczne, bo to rzecz arcytrudna, to przynajm niej 
analogiczne, podobne do ich przeżyć. Muszą bowiem odnaleźć 
siebie w  ich dziełach, jako w tórnych twórców tych dóbr ku l
tury i na ich wzór się kształtow ać w struk tu rze  swego w y
kształcenia. Spraw dzianem  bowiem dokładnego poznania ja>- 
kiejś rzeczy nie jest jeszcze um iejętność mówienia o niej, 
twierdzi Charm ot za Bergsonem, ale raczej jej ponowne od
krycie; ,,o tyle bowiem ją  się poznało, o ile się w tórnie od
kryło“.4)

Deklamacje, recytacje i inscenizacje oraz artystyczne, m u
zyczne i śpiewacze w ystępy młodzieży kolegiów jezuickich pod
czas uroczystych akademii, upraw iane przez n ią z zam iłowa
niem, m iały w  struk tu rze  jej w ykształcenia charak ter w ybit
nie wychowawczy. Przy odgrywaniu bowiem ró l scenicznych 
i wykonywaniu kom pozytorskich utw orów  m usieli uczniowie 
posiąść um iejętność wychodzenia z siebie, ze środowiska su
biektywnego czynów wsobnych, dośrodkowych, a  zanurzania 
się duchowego w  psychikę swych bohaterów  i odtw arzania ich 
wzniosłych przeżyć, zesztywniałych w ich dziełach z dziedziny 
sztuk pięknych, po linii czynów odosoibnych i odśrodkowych.

Przeżywanie zaś w  „ekstazie estetycznej“ stanów psychicz
nych i zew nętrznych znam iennych sytuacji bohaterów  lite ra 
tury pięknej i innych utw orów  estetycznych nie pozostaje bez 
wpływu na m oralne życie uczniów-aktorów, deklam atorów, 
muzyków i śpiewaków.

6. Stw ierdziliśm y dotychczas, że pedagogowie katoliccy 
XVI i XVII w ieku realizowali postu laty  um iarkowanego psy-



chologizmu w  krzew ieniu wykształcenia chrzęścijańskiego, zgo
dnie ze wskazaniami dydaktycznym i wiëlfciego pedagoga-aiscety 
w osobie św. Ignacego Loyoli. W stąpili bowiem na drogę m eto
dyczną żywego nauczania, wzbudzającego żywe zainteresow a
nie i aktyw ne współdziałanie z nauczycielem ze strony  rzesz 
uczniowskich, jak  również stosowali w  nauczaniu zbiorowym 
zalecenia indywidualnego podchodzenia pedagogicznego do po
jedynczych uczniów. Kształcili też młodzież w  atm osferze 
radości.

Z tym  większym  uznaniem  nalleży podkreślić atm osferę rar- 
dości w  szkolnictwie jezuickim  XVI i XVII wieku, gdyż w szko
łach chrześcijańskich, niekatolickich stosowano w owych cza
sach surow y w ym iar k a r  cielesnych. Za większe .przewinienie 
otrzym yw ał uczeń-winowajca chłostę od wszystkich nauczy
cieli danej klasy szkolnej; kolejno b ili go jeden  po drugim . 
Po skończonej egzekucji ze strony nauczycieli by ł następnie 
tak i uczeń karany  chłostą przez swych wszystkich kolegów. 
Jeszcze z początkiem  XVIII wieku ta procedura dyscyplinarna 
w  szkołach protestanckich w Niemczech obowiązywała, sikoro 
nauczyciele byli zmuszeni wnieść prośbę do swych władz szkol
nych, by ich od tego przykrego zabiegu pedagogicznego zwol
niono. O trzym ali jednak odpowiedź odmowną.5)

Dodać jeszcze należy do naśw ietlenia nieludzkiej dyscypli
n y  szkolnej doby hum anizm u i odrodzenia, że Rudolfowi Agri
cola, znanem u pedagogowi-hum aniście w  Niemczech propono
w ano p rzy  końcu XVIII wieku, dokładnie w  1842 roku, obję
cie kierow nictw a szkoły w  Antwerpii. Lecz on odpowiedział 
swem u naw et przyjacielowi, k tóry  go do tego nakłaniał, że „nie 
może kierować szkołą, k tó ra  jest praw dziw ym  więzieniem  dla 
uczniów; Chłosty, jęki i łzy nigdy tam  n ie  u sta ją“.6

Czy w  kolegiach jezuickich były stosowane kary cielesne? 
W ydaje się, że pielęgnowanie w  nich u uczniów ducha szla
chetnej am bicji i współzawodnictwa w nauce i cnocie, w  opar
ciu o radość w  pracy szkolnej i o pedagogię serca w  odnoszeniu

5) Por. St. Messer, Geschichte der Pädagogik, II, Breslau 1925, 47.
e) Por. tenże, dz. cyt., 28-29.



się  do konwiktorów, m ogły uzibytecżniać stosowanie k a r  cie
lesnych, a naw et paraliżować rodzinną atm osferę w  wychowa
niu. W tym  przedm iocie istnieją wśród pedagogów naw et ka
tolickich różne poglądy, często niezgodne z praw dą. Również 
i w naszej polskiej literatu rze pedagogicznej spotyka się za
rzuty przeciwko surowości dyscypliny szkolnej w kolegiach 
jezuickich XVII i XVIII wieku.

Charmot, autor om awianej „Pedagogii jezuickiej“, n ie  ma 
na celu w  swej książce wyrażać pochwał swem u zakonowi za 
jego wychowawczą działalność w  ciągu wieków. Jezuici bo
wiem, jak  pisze, uw ażają siebie po dziś dzień za średnich nau
czycieli młodzieży w  dziedzinie wykształcenia intelektualnego 
i metod dydaktycznych. Jak  wszędzie, tak  i u nich istniała 
zawsze rozbieżność m iędzy ideałem, teorią najwznioślejszą, 
a  konkretną rzeczywistością w  stosowaniu środków pedagogicz
nych w życiu szkolnym. Rzadko zdołało Towarzystwo Jezuso
we, mówi Charmot, zrealizować to, co zamierzało. Spotykało 
bowiem na drodze swych zam ierzeń i  planów  pedagogicznych 
tysiące przeszkód, w  w yniku k tórych  ty lko ich drobną część 
wprowadzało w  życie. Lecz wówczas n ie byli oni w yrazicie
lam i swej własnej oryginalnej, w yraźnej i totalnej m yśli peda
gogicznej, bez pewnej domieszki obcych poglądów. Jednakże 
zakon Towarzystwa Jezusowego, jako katolicka osobowość spo
łeczna, powołana także do pracy  szkolnej, n ie  odstąpił nigdy 
od swego przewodniego ideału w  swym  wychowawczym  po
słannictwie n a  niw ie Kościoła katolickiego, chociaż w  duchu 
konformizmu ulegał niekiedy modzie czasu i kierunkom  ideo
wym w ciągu swego istnienia.

Odnośnie więc dyscypliny szkolnej, utrzym yw anej przez 
stosowanie k a r  cielesnych w  kolegiach jezuickich, św. Ignacy 
zaleca następujące środki profilaktyczne. „Jeśli uczniowie nie 
wykazują pilności w  nauce, należy ich doprowadzić do popra
wy, naprzód przez pouczenia i upom nienia. Gdy te  zabiegi nie 
skutkują, zachodzi w tedy potrzeba 'powierzenia takich uczniów 
opiece obcego korrektora, nauczyciela od dyscypliny, n ie  na
leżącego do zakonu, a wybranego przez przełożonych kolegiów



(szkolnych). K orrektor może stosować wobec nich kary, odpo
wiednie do ich wieku. Gdy ani dobre rady  i upomnienia, ani 
kary  nie sprow adzają dobrych wyników, i nie ma nadziei na 
ich popraw ę, a przy tym  oni mogą zeszkodzić swym  kolegom, 
należy ich wydalić z kolegium “ 7).

Reguła dyscypliny szkolnej z 1580 r. zakazuje odnośnie 
kar absolutnie wszelkiej chłosty. Jeśli zaś korrek to r m iał w y
m ierzyć karę, nie wolno m u było tego czynić bez świadków, 
k tórych m iało być przynajm niej dwóch. Przy czym nie wolno 
było ciągnąć uczniów za uszy, ani policzkować. Zgodnie z za
rządzeniem  gen. Everalda M ercuriana, nie wolno było prze
kroczyć sześciu uderzeń i to lekkich za uchybienia małe. Gdy 
zaś uchybienia były większe, w tedy sam  prefekt wyznaczał 
liczbę uderzeń i m usiał być sam  obecny przy chłoście, by 

m iarkować korrektora. Zakonnikowi nie wolno było wymie
rzać cielesnej kary.

7. M etody katolickie w nauczaniu są ponadto w  szkol
nictwie jezuickim  inspirowane sublimae ją instynktu  w alki we 
współzawodnictwie w  zakresie kolektyw nej pracy. Sw. Ignacy, 
człowiek czynu, kontem placji i  hum anizm u chrześcijańskiego, 
polecił również swym  zakonnym  nauczycielom  upraw iać w  pro
cesie wykształcenia pedagogię woli. Zew nętrznym  wyrazem  
gim nastyki woli jest dyscyplina życia codziennego i dyscypli
na pracy. Obydwie dyscypliny wzm acnia współzawodnictwo, 
k tó re  prowadzi uczniów do nieustannego prześcigania siebie 
i drugich w w ynikach pracy w  przebiegu zdobywania wiedzy 
i cnoty w stosunku naw et do najpilniejszych uczniów. Szla
chetne współzawodnictwo, zauważa Charmot, jest podstaw ą dla 
rozwoju k u ltu ry  i jako takie jes t wszędzie praktykow ane. Sto
sował je  w  życiu św. Antoni pusteln ik  w  drodze do świętości. 
Ilekroć bowiem zaobserwował u kogoś jakąś piękną cnotę, tym  
silniej starał się w  tej cnocie go naśladować. Sw. A ugustyn 
szedł również do świętości przez współzawodnictwo. Często 
zapytyw ał siebie: „Nie mogłeś uczynić tego, co ci, co tam te?“



Współzawodnictwo w służbie praw dy, dobra, piękna i świętości 
jes t najbardziej hum anistyczne i chrześcijańskie. Gdy atoli 
jest stosowane n a  podstaw ie przym usu, pozbawia często ludzi 
charakteru m oralnego.

Szli zatem  w szlachetne zawody uczniowie szkół jezuic
kich w studiach klasycznych n a  niwie lite ra tu ry  grecko-rzym 
skiej, w nauce języków nowożytnych, historii, geografii, h isto
r ii religii, historii Kościoła, praw a, m atem atyki, astronomii, 
fizÿki, chem ii i przyrody, a każdy z nich w  dziedzinie swej 
specjalności, po odbyciu ogólnych studiów  filozoficznych i teo
logicznych. W spółzawodniczyli też ze sdbą w  wykształceniu 
stylistycznym, retorycznym  oraz w zapraw ie pedagogicznej, 
teoretycznej i praktycznej.

Wielce też cenił św. Ignacy dysputy uczniowskie pod kie
runkiem nauczycieli. Na nie wyznaczał specjalne dni, jak  rów
nież metodę ich prowadzenia. One też przeszły do dyspozycji 
reguły „Ratio studiorum “, planu nauki w kolegiach. Racją ich 
istnienia w  toku nauczania jest na równi ze współzawodnic
twem w studiach w ogólności suiblimacja instynktu  walki, k tó 
rego nie powinno się niszczyć, jeno uwznioślać w sferze racjo
nalnego życia. W alką bowiem jes t życie w  ogóle i dlatego n a 
leży również walczyć o duchowe wartości życia, aby się móc 
uformować w duchową osobowość.

Nadmienić również potrzeba, że współzawodnictwo wiąże 
się ściśle z naśladownictw em  drugich. Ono bowiem jest 
w  swej istocie niczym innym, jalk współzawodnictwem. Nie 
godzi się bowiem  w naśladownictw ie poprzestaw ać tylko na 
niewolniczym kopiowaniu czynów drugich osób, a zwłaszcza 
na samym plagiacie, kradzieży literadkiej lub artystycznej. 
Łatwiejszą jest zresztą rzeczą stw orzyć dzieło lepsze, rozum uje 
Charmot, aniżeli takie samo, wzorowane na w ytw orach ducho
wych innych osób. Im itator zatem  urabia się w  swej strukturze 
wykształcenia w  pew nym  stopniu do stw orzenia w  sobie w łas
nego dzieła, p rzez 'które mógłby rywalizować ze swym mo
delem.



8. Sw. Ignacy będąc pedagogiem  pokroju  psychologicznego,, 
jest zarówno m etodykiem  realistycznym , poglądowym  w  toku 
nauczania, chociaż żył i swój zakon zakładał jeszcze w  dobie 
panującego wykształcenia retorycznego w spartego na  w erb a- 
liźmie. Najgłośniejsi ipedagogowie XVI wieku, jak  Erazm  z Rot
terdam u i Jan  S tu rm  twierdzili, że dzieci uczą się wcześniej 
mówić niż m yśleć i 'dlatego uważali za rzecz konieczniejszą 
d la uczniów wcześniejsze poznanie wyrazów, niż sam ych treści 
pod ich szatą ukrytych, jakkolw iek uznaw ali ostatnie za waż
niejsze od pierwszych. S turm  naw et z pew ną dum ą głosił, że 
jego m isją jest być raczej nauczycielem  języka aniżeli um ysłu. 
Znajomość bowiem rzeczy bez ozdobnej mowy uważał za „za
zwyczaj barbarzyńską i obrzydliw ą“. Młodzież też prowadził do 
szczytów k u ltu ry  języka łacińskiego, „by język giętki um iał 
powiedzieć, co pomyśli głowa“ .8)

Sw. Ignacy Loyola um arł w  1556 r., a S turm  w  1589 r. 
zaś realizm  pedagogiczny (nauczanie poglądowe) rozpowszech
niło się w szkolnictwie na stopniu inicjalnym , dopiero w  pierw 
szej połowie XVII wieku, po w ystąpieniu n a  niw ę lite ra tu ry  
pedagogicznej Jan a  Amosa Komeńskiego. Jednakże początkami 
swym i sięgał realizm  pedagogiczny już czasów Fr. Bacona 
z W erulamu, M. M ontaigne’a i L. Vivesa, k tórzy zwalczali 
swym i pismami werbalizm  XVI wieku. Założyciel więc To
w arzystw a Jezusowego może być uw ażany w dziejach wycho
w ania katolickiego za protagonistę realizm u pedagogicznego 
w  dobie hum anizm u i tym  sam ym  za rzecznika nauczania po
glądowego. Poznanie zmysłowe wyprzedza u  niego poznanie 
duchowe. W jego „Ćwiczeniach duchow ych“ n ie  m a w istocie 
żadnego rozm yślania, któreby nie było poprzedzone zmysłowym 
zobrazowaniem  jego podłoża. Na[ poglądzie rozw ija się dopiero 
abstrakcyjna treść praw d wiary. Zastosowania po rozm yślaniach 
skierow ują także m yśli m edytacji do konkretów  codziennego 
życia. Jezuici pomnożyli też znacznie w  swych kościołach m a
lowidła ścienne i rzeźby plastyczne, a uczynili to n ie ty le

8) Por. St. Kot, Dzieje Wychowania, Warszawa 1931 3, 84.



z sentym entu do sztuki, ile raczej dla uplastycznienia praw dy 
religijnej i m oralnej. Posługiw anie się obrazam i katechetycz
nymi w  nauczaniu było w  szkołach katolickich XVI i XVII w., 
prowadzonych przez jezuitów , zawsze należycie doceniane. 
Rozkwit realistycznej pedagogii odnośnie strony metodycznej 
ich zakonu przypada na w iek XVII, kiedy w  sztuce, nauce, filo
zofii i pedagogice został zainicjowany rom antyzm , elem ent 
przeżyciowy, przeciw ny formalizmowi w nauczaniu.

9. Pod względem  w ykształcenia społecznego przewyższyły 
osiągnięcia jezuitów  na  niw ie wychowania później powstałe 
szkolne zgrom adzenia zakonne pijarów , braci szkolnych i  sale
zjanów.

Wspólnotę duchow ą nauczycielstw a kolegiów jezuickich 
tworzy jedność w iary , jedność powołania do stanu  i zawodu, 
jedność zasad pedagogicznych, podobieństwo myśli i charakte
rów , posłuszeństwo względem  jednego przełożonego i wspólna 
braterska miłość. W ymienione cechy społeczne gron nauczy
cielskich kolegiów tworzą ich osobowość społeczną, w  której 
wyraża się też jej kolektyw na dusza, wzm acniana szczególniej 
utalentowanymi i genialnym i jednostkam i na niw ie pedago
gicznej.

Charakterystycznymi cecham i społecznymi całego środowi
ska szkolnego zakonu jezuitów , nauczycieli i uczniów, są na 
pierwszym m iejscu rycerska miłość Chrystusa Pana, Króla-wo- 
dza, „Jedynego Nauczyciela“, k tórem u członek Tow arzystw a 
Jezusowego jes t całkowicie oddany. I uczniowie kolegiów uw a
żają siebie za pośrednich uczniów Chrystusa, bo On jest ich 
„milieu“ (środowiskiem) duchownym, w  którym  oni u sta
wicznie żyją.

Na drugim m iejscu w śród cech socjologicznych ducha ko
legiów jezuickich stoi optym izm  pedagogiczny w stosunku do 
upadłego wprawdzie, ale odkupionego przez Jezusa człowieka, 
po myśli zasady: „Quo m aior est creatura, eo amplius eget Deo“ 
(Im wyżej jest postaw ione stw orzenie tym  więcej pragnie Boga). 

Młoda natura ludzka rozw ija się wszechstronnie najbardziej 
w obliczu słońca odkupienia. W przeciw ieństw ie do Kalwina,



Baiusa i Janseniusza, którzy przesadzali w  swych poglądach 
na zniszczenie natu ry  ludżkiej przez grzech pierw orodny, w y
chowawców jezuickich cechował rozum ny optymizm w  sto
sunku do wychowania woli ludzkiej i urabiania charakteru.

W 'końcu życie społeczne kolegiów było ożywione miłością 
apostolską ku  wszystkim  ludziom. W ychowanie bowiem mło
dzieży i ustawiczne odradzanie przez nie społeczności chrześci

jańskich jest nie tylko głównym  zadaniem, ale po p rostu  sen
sem  istnienia Towarzystwa Jezusowego, jak  przypom inali mu to 
w  ciągu jego dziejów papieże i generałow ie zakonni.

Duchem świeckiego apostolstwa nauczyciele ożywiali także 
w toku kształcenia swych uczniów, zrzeszonych w  sodalicji 
M ariańskiej. W yrazem  ducha społecznego ich członków były 
następujące posługi społeczne: gorliwość w  nauce, odwiedzanie 
po szpitalach chorych, niesienie pomocy więźniom, wspieranie 
wstydzących się żebrać, doprowadzanie do zgody powaśnio- 
nych i zachęcanie do przystępowania do sakram entów  św. Przy 
tym  dbali też sodalisi o w łasne urobienie wew nętrzne, by mo
gli swe obowiązki społeczne w ytrw ale i dobrze spełniać. Nie 
potrzeba się też szeroko rozwodzić nad tym, że duchem apo
stolskim  kierow ali się m isjonarze Towarzystwa Jezusowego 
w  swych pracach m isyjnych na  wszystkich kontynentach 
świata, Ratio studiorum  nakazywało też ze względów pedago
gicznych urządzanie uroczystości także poza kościołem, ku czci 
świętych i męczenników, k tórzy się wsławili w  dziële katolic
kiego apostolstwa. Hum anizm  chrześcijański s tru k tu ry  wy
kształcenia katolickiego doby nowożytnej był n ie tylko hum a
nizm em  kształcenia intelektu, nie tylko kształcenia Charakteru, 
ale był także hum anizm em  k u ltu ry  sercą, po myśli przewod
niego hasła: „W szystko n a  większą chwałę Bożą (Omnia ad 
m aiorem  Dei gloriam )“ .

10. Postaw a społeczna nauczycielstw a ignacjańskiego wy
rażała się także na zew nątrz jego przystosowaniem  się, adap
tacją do środowiska i sytuacji życiowych rzesz uczniowskich. 
Specjalne w  tym  kierunku instrukcje mesologiczne, w  duchu 
pedagogiki środowiskowej, pochodzą od samego św. Ignacego.



„Gdy chcemy owocnie pracować dla bliźniego i rozprawiać 
z nim, mówi on, stosujm y nasze nauki i nasze do niego odno
szenia się do jego charakteru , do jego zajęć, k tórym  się on 
aktualnie oddaje, i w ogólności niczego nam  godziwego i poży
tecznego pom inąć nie wypada, czym się przyczynić możemy do 
zbawienia jego duszy... Gdy się chce zjednać (dla Boga) duszę, 
ciągnie dalej św. Ignacy, potrzeba ułożyć program  pracy  w ten 
sposób, b y  w  nim •uwzględnić taikże okoliczności miejsca, czasu 
i otoczenia społecznego danych osób. A rchitekt, k tó ry  przygo
towuje p lan  budowy domu mieszkalnego, uwzględnia w  nim 
wszystkie zapotrzebowania jego przyszłych mieszkańców, jak 
również styl, ducha czasu danej epoki, jak  też środowisko 
naturalne (lokatorów danego domu), oraz sferę ich postulatów 
społecznych“.9) Podobnie również postępuje nauczyciel, wnios
kuje Założyciel Tow arzystw a Jezusowego, k tó ry  przystępuje 
do wzniesienia pięknego gm achu życia chrześcijańskiego 
w swym  uczniu. Nie u jm uje go, to znaczy ucznia, schem atycz
nie, w oderw aniu od jego otoczenia społecznego i kulturalnego 
oraz od jego przyszłego zawodu i stanu, do którego go skiero
wuje i przygotowuje, ale przeciwnie wprowadza go do zrozu
mienia jego wszechstronnego środowiska, by mógł jego w ytw o
rami um iejętnie się posługiwać i je pomnażać oraz udosko
nalać. Przedtem  jednak pow inien posiąć diagnozę osobowości 
swego wychowanka. W tym  celu ma pozostać w  styczności 
z jego rodzicam i i innym i domownikami uczniów, by się od 
nich dowiadywać, jakim  pracom  i przy tym  z zamiłowaniem 
oddają się dane dzieci. W iele na tem at testów psychologicz
nych, odnoszących się do- wyborti zawodu dla młodzieży, roz
prawiał w  XVI wieku pedagog jezuicki, teoretyk  i p rak tyk , 
Antoni Possevin. W swych czasach mógłby uchodzić za p re
kursora współczesnej pedagogiki psychologicznej stosowanej 
albo też psychotechniki i poradnictw a zawodowego. Te proble
my psychologiczno-prafct'yezne były także przedm iotem  zain
teresowań i rozważań innych słynnych pedagogów jezuickich, 
jak Sacchini i Jouvancy.

“) Dz. cyt., 179-180.
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11. W zakres wykształcenia socjologicznego wchodzi jesz
cze praktyczne przygotow anie do zawodu i wyposażenie szkoły 
w  pomoce, urządzenia, pracow nie i laboratoria naukowe, 
a szczególniej w  biblioteki. O statnie spełniają bardzo doniosłe 
znaczenie w  wykształceniu, wynoszonym  ze szkół średnich 
i wyższych, prowadzonych przez synów duchownych św. Igna
cego. One są równocześnie „Chlebem i płom ieniem “, k tó re  pod
trzym ują zapał w  pracy naukowej. Są też „skarbem  i  szla^ 
chectwem  jezuitów “ (J. Oliva). N aw et w  najkrytyczniejszych 
czasach d la zakonu n ie  przestaw ali jego generałow ie troszczyć 
się o biblioteki.10)

Ze szkół jezuickich wychodzili na przestrzeni wieków nie 
ty lko wykształceni teoretycy, ale i praktycy, i to w  różnych 
dziedzinach nauk, ścisłych i hum anistycznych. Odnośnie 
w ykształcenia przyszłych kad r nauczycielskich w  szkolnictwie 
jezuickim  należy stwierdzić, iż po studiach w gim nazjach k la
sycznych następow ały trzyletn ie stud ia filozofii scholastycznej, 
k tó re  prow adziły przyszłego nauczyciela katolickiego do rozu
m ienia filozoficznych problem ów  życia. Filozofia da je  także 
pedagogice podstaw y naukowe. Chcąc bowiem  wychować dziec
ko, potrzeba znać jego indyw idualną naturę, tem peram ent, 
uzdolnienia, słabości i fazy rozwojowe psychiczne i fizjolo
giczne. K andydat na dobrego! nauczyciela i wychowawcę musi 
też umieć nauczyć swych uczniów popraw nie myśleć. Umie
jętność refleksyjnego m yślenia w inna się w  nich przem ienić 
w  naw yknienia sam okrytyki i dostosowywania się do obiek
tywnej praw dy. Do tego zaś rodzaju w ykształcenia potrzeba 
ku ltu ry  filozoficznej i literackiej.

Po trzech latach studiów filozoficznych przysw aja sobie 
scholastyk-filozof i pedagog wiedzę teoretyczną o nauczaniu 
i wychowaniu, lecz nie umie jej stosować w praktyce. I tu 
znowu zaleca św. Ignacy tym  studentom, by udali się na ma
new ry  pedagogiczne na teren  szkoły, gdzie będą mogli zdobyć 
zaprawę do zawodu nauczycielskiego. W prawdzie może młody



nauczyciel korzystać w  szkole jako hospit'ant z doświadczeń 
starszych, w ybitnych nauczycieli, lecz najkorzystniejsze będą 
dla niego osobiste (przeżycia i doświadczenia szkolne. Młody 
więc nauczyciel Tow arzystw a Jezusowego idzie na trzy lata  
do pracy  szkolnej, nauczycielskiej i  wychowawczej. Przysłu
chuje się naprzód lekcjom  starszych nauczycieli, następnie pro
wadzi je  pod ich kierunkiem , by .z kolei przejść po zdobytej 
zapraw ie do samodzielnego nauczania. Przez własne ćwiczenia 
w nauczaniu u trw ala młody pracow nik na niwie szkolnej swe 
wykształcenie pedagogiczne i je  pogłębia, gdyż ono s ta je  się 
dla niego dokładniejsze i ściślejsze. Poznaje bowiem  w  toku 
nauczania bezpośrednio młodzież szkolną i samego siebie pod 
tym aspektem, czy do rasta  do tego stanu, a zwłaszcza do apo
stolstw a chrześcijańskiego w  tym  stanie. N iekiedy odkrywa 
w sobie w ybitne zdolności do p racy  nauczycielskiej,, k tórych 
poprzednio nie znał. W ogólności p rak tyka  nauczycielska służy 
zawsze do rozwoju zdolności pedagogicznych, o ile jest prow a
dzona racjonalnie i pod kierunkiem  doświadczonych nauczy
cieli. Tylko przez n ie można się wyspecjalizować w  nauczaniu 
pewnych przedm iotów  nauki. S tudia filozoficzne w  szkołach 
jezuickich w raz z p rak tyką  nauczycielską trzyletnią, po k tó 
rych następow ały studia teologiczne, były pewnego rodzaju 
pierwszym i sem inariam i nauczycielskim i w  środowisku ku l
tury  europejskiej.

W zestawieniu program ów  nauk  pedagogicznych różnych 
uniw ersytetów  św iata z Ratio studiorum  najw yższych uczelni, 
znajdujących się w  rękach jezuitów, a odnoszącego się do tej 
samej s tru k tu ry  wykształcenia, tw ierdzi Charm ot w  om awianej 
przez nas książce, że jezuici nie są opóźnieni w  rozwoju swych 
studiów pedagogicznych. Owszem, oni się podejm ują poży
tecznej inicjatyw y w przygotow yw aniu kandydatów  do różnych 
iprac zawodowych w  zakresie ogólnej ku ltu ry .

12. W ychowanie personalistyczne i wychowanie społeczne 
należą, jak  wiadomo, ściśle do siebie. Człowiek bowiem na tu ry  
może się przeobrazić w  człowieka ku ltu ry , w  osobowość du
chową, jedynie w środowisku społecznym, nasyconym  „ideo-



-sferą“, k tóra tworzy jego wielkość duchową. Ta zewnętrzna 
siła twórcza osobowości je s t tym  silniejsza, im  więcej zw arta 
jes t w  sobie i ujednolicona w swych najw yższych w artościach 
społeczność danego środowiska, żyjąca w jakiejś epoce dziejów.

Sw. Ignacy rozum iał dobrze ideowy zestrój współzależnych 
od siebie twórczych czynników „środowisko— k u ltu ra  — osobo
wość“, z k tórych najpiękniejszym  dziełem żywym  jest ducho
w a osobowość człowieka, kreacja  środowiska przyrodzonego 
i nadprzyrodzonego, społecznego i kulturalnego, oraz jego w łas
nej nad  sobą pracy. Z tego też powodu domagał się od swych 
nauczycieli zakonnych, aby byli najpierw  praw dziw ym i ludź
m i w  ogóle, następnie ludźm i nadprzyrodzonym i, dobrym i pra
cownikam i w  zawodzie nauczycielskim  czy duszpasterskim, 
w  końcu uczonymi, jeśli szczególniejsze posiadają zdolności 
do p racy  nauikowej. Nakazał im  również, b y  stw arzali dobrą 
atm osferę wychowawczą w środowiskach rodzinnych i poza
rodzinnych d la m łodej generacji..

Jednakże być stuprocentow ym  człowiekiem i przy  tym  
praw dziw ym  chrześcijaninem, to nie łatw a rzecz. „Łatwiej 
być kamieniem , aniżeli rośliną, rozum uje J. M aritain, współ
czesny katolicki filozof francuski, łatw iej rośliną aniżeli zwie
rzęciem, łatw iej zwierzęciem niżeli człowiekiem, łatw iej czło
wiekiem  aniżeli chrześcijaninem, łatw iej chrześcijaninem  nie
wykształconym, aniżeli uczonym chrześcijaninem “.11) Byt bar
dziej skomplikowany i rozw inięty w  swym  jestestw ie wym aga 
bogatszej sfery życiowej i intensywniejszego z nią współdzia
łania. Ponadto dwoistość n a tu ry  ludzkiej, osłabionej przez 
grzech pierw orodny, przenoszący się drogą dziedziczności w ro
dzonej n a  każdego człowieka, którego skutkiem  jest w  czło
w ieku dysharm onia m iędzy jego wyższą a niższą sferą życia, 
w ym aga od niego olbrzym iej siły do trwałego utrzym ania się 
na  w yżynach ścisłego i maksym alnego ludzkiego życia. Tej 
mocy on z podłoża swej na tu ry  n ie posiada, czemu świa
dectwo daje h istoria ludzkości zbiorowej i jej jednostek, a

n) Por. J. Maritain, La philosophie bergsonienne, Paris 1930, Intro
duction, IX.



szczególniej objaw ienie Boże Starego i Nowego Testam entu, 
oraz doświadczenia i doznania każdego żyjącego człowieka.

Uzupełnienie swydh braków  bytowych, jako istoty rozum 
nej, znajduje  człowiek w  chrześcijaństwie, k tó re  niesie m u 
w darze nadprzyrodzone życie w  Chrystusie przez uczestnictwo 
w Jego łasce uświęcającej.

Z tego też powodu wyróżniali się w ybitn i pedagogowie 
jezuiccy w w ychow ywaniu swą współpracą z Bogiem. Pod tym  
względem naśladowali św. Ignacego. W duchowej walce o ży
cie dziecka w  znaczeniu nadprzyrodzonym  przypada człowie
kowi tylko ro la  drugorzędna, mianowicie współpraca z Bo
giem, jako głównym wychowawcą dziecka. Z tego też powodu 
rozwój duchowy w ychow anków odbywa się, podług Charmot, 
w „rozpiętej dokoła nich sieci nieustannej m odlitw y za nich“,12) 
zanoszonej przez ich nauczycieli do Ojca niebios o pomoc_ 
nadprzyrodzoną. M odlitwą za siebie i za uczniów odróżnia się 
chrześcijański nauczyciel od nauczyciela laickiego, który  w  swej 
pracy opiera się całkowicie na naturze człowieka.

Z m odlitw ą w inna iść w  parze w  życiu katolickiego nau
czyciela ustawiczna praca nad  udoskonaleniem  własnego życia. 
Czynić zaś pow inien nauczy cieUkatolik nie dlatego, że jest 
np. zakonnikiem, mówi le Gaudier, jeden z czołowych peda
gogów jezuickich, ale również i  z tej przyczyny, że jest nau 
czycielem. Jeśli tę pracę zaniedbuje, w tedy jest podobny do 
niewidomego duchowo nauczyciela, idącego na  oślep i  po  
omacku w k ierunku celów wychowania. Młodzież zaś jest 
wrażliwa nie tylko na piękno przyrody, aile również na  piękno 
łaski Bożej w  człowieku. S tąd najlepsze lekcje szkolne wym a
gają nie tylko wiedzy i m etody od nauozyciela, ale również 
cnoty. Uczniowie bowiem  szybciej się uczą za pomocą wzroku, 
aniżeli za pomocą słuchu (Judde). W ychowawca pow inien być 
wzorem wszystkich cnót dla dzieci, a  szczególniej tych, k tó
rych one najbardziej potrzebują (Sacchini). Toteż mógł bp. J . 
Spalding, czołowy pedagog katolicki Półn. A m eryki napisać



w  jednej ze swych w ielu .rozpraw, że „szkoła, £o nauczyciel“, 
gdyż „duchowy gm ach wspiera .się na sile przykładu“.ls)

13. Z powyższych rozum owań naukowych i  wypowiedzi 
pedagogów katolickich jasnym  jest, że w kolegiach jezuickich 
n ie w ychow uje się czystych intelektualistów , mówi Charm ot 
w  swej wzm iankowanej przez nas (książce, poświęconej spe
cjaln ie w ykształceniu intelektualnem u, ale praw ych i szlachet
nych ludzi i zarazem  chrześcijan, godnych tego miana. Po m y
śli zatem  pedagogicznego personalizm u religijnego nauczyciel 
chrześcijański pow inien być jako osobowość na wzór stup ro 
centow ych ludzi i praw dziw ych chrzęścijan-katolików, na j
praw dziw szym  człowiekiem czyli osobowością duchową w zna
czeniu ogólnoludzkim, następnie praw dziw ym  chrześcijaninem  
czyli Bożym człowiekiem, nadprzyrodzoną osobowością chrze
ścijańską, której s tru k tu ra  naw arstw ia się na  podłożu urobio
nego życia czysto ludzkiego. Na powyższych obydw u naw ar
stw ieniach duchowej osobowości nauczyciela chrześcijańskiego 
osadza się w  nim  osobowość pedagogiczna. W szystkie trzy  na
w arstw ienia duchow e tworzą w  nauczycielu katolickim  jeden 
spójny układ  cech ogólno-1 u dzkich, chrześcijańskich i pedago
gicznych, służących za podstawę d la  jego chrześcijańskiej oso
bowości pedagogicznej.

W śród jej cech gen. Aquiviva u ) wymienia szczególnie cechę 
autorytetu , aby katolicki nauczyciel-jezuita nauczał i wycho
w yw ał w  imię Boże, po ojcowsku i po kapłańsku. Z kolei w y
szczególnia cechę adaptacji do uzdolnień ucznia, do jego oto
czenia i do celu życia. Następnie cechę głębokiej w iary, na 
k tó rą  się w  nauczycielu składa człowiek Boży, odpowiedzial
ność za dusze powierzone jego opiece, doskonałość kapłańska, 
postaw a „drugiego C hrystusa“, cnotliwość i świętość życia.

Do dalszych cech pedagogicznej osobowości katolickiego 
nauczyciela i wychowawcy należą w edług A quavivy miłość

13) Por. J. Lancaster Spalding, Education and the Higher Life cy.t. w: 
Fr. de Hovre, Les maîtres de la pédagogie contemporaine, Paris 1936, 
94 n.

14) Dz. cyt., 163 n.



ojcowska do dzieci szkolnych, w w yniku k tórej łagodność w po
stępow aniu z nim i ma ścierać ostrze surowości i dyscypliny 
w przebiegu wychowania. Dzieci bowiem, mówi on, n ie są 
maszynami, ani rzeczam i czy zwierzętam i, ale rozum nym i sła
bym i istotami, posiadającym i różne braki, k tó re  pragną skom
pensować. Potrzeba więc mieć wzgląd n a  ich ludzkie słabości, 
w  oparciu o wykształcenie pedagogiczno-psychologiczne w dzie
dzinie rozw oju człowieka i praktyczną wiedzę o wychowaniu.

Z drugiej wszakże strony  gen. A quaviva ostrzega swych za
konnych nauczycieli, aby  n ie  byli zbyt (pobłażliwi wobec dzieci, 
bo w tedy się je  w ypacza duchowo w duchu m oralnego laksyz- 
m u. And ido słabego, ani do zbyt surowego' nauczyciela, tw ier
dzi on, nie m ają uczniowie zaufania. Przeciw nie oni lubią nau
czyciela z charakterem  mocnym, jeśli tylko jego wychowawcza 
energia względem nich je s t łagodzona delikatnością serca. 
W ogólności autorytatyw ne wychowanie przeniknięte miłością 
w arunkuje  zjednanie serc uczniów przez nauczyciela, świadczy 
o tym  w zm iankow any już  pedagog jezuicki, Le Gaudier.15) Do
daje jednak p rzy  tym, że p a rtyku larne  przyjaźnie są niebez
pieczne w wychowaniu.

14. W końcu pedagogiczna osobowość nauczyciela katolic
kiego pow inna się odznaczać zgodnie z personalizm em  pedago
gicznym hum anizm u integralnego, realizow anym  w  szkołach 
jezuickich odpowiednim talentem  w specyficznych gałęziach 
wiedzy. Ten postuąlt ziszczają pedagogowie jezuiccy w  szero
kim  zakresie w stru k tu rze  w ykształcenia intelektualnego 
w stosunku do siebie i do swych uczniów w procesie ich s tu 
diów. Przez la t dw anaście uczą się oni nauk  hum anistycznych 
klasycznych, filozofii, teologii i ascezy życia. Po ukończeniu 
tych studiów  uczą się także nauk czysto świeckich, do  których 
m ają szczególne zainteresow ania i 'uzdolnienia. Czynią zaś to 
nie dla nich samych, ale d la większej chw ały Bożej i  d la po
żytku bliźnich.

Zaznaczyć jeszcze potrzeba, że wśród nauczycieli Towa
rzystw a Jezusowego nie m a specjalnych nauczycieli do nauki



religii. Każdy z nich bowiem jest specjalistą do nauki obja
wionej. Owszem w swej klasie szkolnej jest jezuita przede 
wszystkim  'nauczycielem religii. W Ratio studiorum  (planie 
nauki) kontynuowało Towarzystwo Jezusowe kierunki w y
kształcenia średniowiecznego przez naśladowanie św. Tomasza 
z Akwinu. Ostatni traktow ał w swych rozprawach uniw ersal
nych (summach) o naukach teologicznych, filozoficznych, psy
chologicznych i w ielu innych, oczywiście na  m arginesie dwu 
pierwszych nauk. Zgodnie z założeniami tomistycznymi i je
zuickimi celem studium  nauk świeckich winno być nie tylko 
poznanie Pana Boga, ale także służba teologii, k tórą się atakuje 
szczególniej ze Strony nauk przyrodniczych.

Józef Dajczak

M arian Ż y c h o w s k i ,  Rok 1846 w  Rzeczypospolitej K r a 
kowskiej i Galicji, W arszawa 1956, s. 366.

Paradoksalna sytuacja, jaka w ytw orzyła się w  okresie po
wojennym  w studiach nad  historią Kościoła w  Polsce w  XVIII 
i XIX w., doprowadziła nie tylko do całkowitej inercji w  dzie
dzinie metodologicznej i opracowań źródłowych, ale i do w y
eliminowania z pola badań wielkich, węzłowych problem ów 
historycznych. S tan ten daje się dotkliwie odczuwać we wszel
kich pracach z zakresu historii społecznej i  gospodarczej wsi 
polskiej, n ie wychodzących poza ram y ogólników, schem atycz
nych rozwiązań i subiektyw izm u w ocenie faktów  historycz
ny eh. Nie rozszerzyła się również, mimo ty lu  oficjalnych ośrod
ków naukowych, zasadnicza podstaw a źródłowa, w  której p rze
ważają w  dalszym ciągu m ateriały  zebrane i opracowane k ry 
tycznie przez historyków  okresu przedwojennego. Anachronizm  
metodologiczny i źródłowy w ystępuje szczególnie u  tych auto
rów, którzy usiłu ją  bez przygotowania analizować działalność 
społeczną, gospodarczą i ku ltu ra lną  duchowieństwa polskiego 
w XIX wieku i tendencyjnie pom ijają lub pom niejszają wkład 
Kościoła w  dzieło odrodzenia narodowego.


