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Panie i Panowie!  

To dla mnie wielka radosc, ze w tej pieknej Aula Magna „Ignatianum” moge z Naszymi 
Wspólpracownikami rozmawiac o dzialalnosci intelektualnej. Macie prawo wiedziec jak my, 
Jezuici pojmujemy sama nature i cel naszych instytucji wychowawczych.  

Nawet uniwersytety i kregi twórców szeroko pojetej kultury chca poznac owa inspiracje, z 
jaka Towarzystwo Jezusowe wkracza w swiat nauki, badan, instytucji akademickich i 
dzialalnosci kulturalnej w ogóle.  

Refleksje, którymi bede sie dzielil, maja tez nadac impuls tej dzialalnosci Jezuitów Polskich i 
zdefiniowac charakter ich obecnosci w sektorze wychowawczym, który po upadku 
komunizmu przezywa ogromny rozwój.  

Wszystko to zachodzi w zwiazku z ogólnoswiatowa weryfikacja naszej dzialalnosci, jakiej 
Towarzystwo dokonuje w sprawie naszego zaangazowania i naszej roli w wychowaniu 
uniwersyteckim.  

Obecnosc Polskich Jezuitów w edukacji narodowej ma, oczywiscie, bardzo dluga historie. 
Ukazaly to poprzednie wypowiedzi. Przez dziesiatki lat Jezuici byli przymusowo usuwani ze 
szkolnictwa a wplyw chrzescijanstwa na intelektualne i kulturalne zycie narodu byl 
ograniczany. Jednak teraz, wspólnie z wieloma innymi, podjeli oni wysilek odnowienia roli 
Kosciola w polskim spoleczenstwie i szukaja nowych sposobów gloszenia ludziom Bozego 
Slowa.  

Te poszukiwania tworza pluralistyczna obecnosc katolicyzmu w swiecie zycia kulturalnego i 
akademickiego. Nie jest to tylko pluralizm formy instytucjonalnej, ale równiez pluralizm 
metody podejscia do rzeczywistosci spolecznej i kulturalnej oraz próba zrozumienia naszej 
roli w tej rzeczywistosci.  

Na naszych oczach wylania sie pewien zlozony system, w którym wydzialy teologiczne 
uniwersytetów panstwowych koegzystuja z takimi instytucjami jak Katolicki Uniwersytet 



Lubelski, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, oraz papieskie akademie w 
Warszawie i we Wroclawiu.  

Polscy Jezuici sa przekonani, ze poprzez instytucje rangi akademickiej moga na swój, 
oryginalny sposób przyczynic sie do rozwoju kultury chrzescijanskiej.  

Jest to bowiem przedluzenie tradycji siegajacej samego Sw. Ignacego. To on zachecal 
Jezuitów do zajecia sie posluga wychowawcza. Natchnieniem bylo owo Magis, pragnienie 
sluzenia Majestatowi Bozemu w dziedzinach o wiekszym znaczeniu, tam gdzie potrzeby sa 
wieksze i gdzie pozytek moze byc wiekszy.  

Ostatnia, 34-ta Kongregacja Generalna Zakonu potwierdza to „niezwykle znaczenie 
intelektualnego wymiaru”, jaki powinien cechowac prace kazdego Jezuity. Ta jakosc 
intelektualna przyczynia sie do „odkrycia stwórczego dzialania Boga” oraz do rozpoznania 
„slusznej autonomii ludzkich poszukiwan” (Cf. GD 34, D.16).  

„Wolnosc i zdolnosc rozumowania sa cechami wlasciwymi ludziom stworzonym na 
podobienstwo Boze i sa scisle zwiazane z prawdziwa wiara. Dlatego tez wszedzie i we 
wszystkich okolicznosciach tradycja intelektualna zachowuje swoje decydujace znaczenie dla 
zywotnosci Kosciola, a takze dla zrozumienia kultur gleboko ksztaltujacych sposób zycia i 
myslenia kazdej osoby.”  

Ta sama Kongregacja “zdecydowanie zacheca mlodych Jezuitów do odbywania solidnej 
formacji duchowej i intelektualnej, a kazdego Jezuite do ciaglej duchowej i intelektualnej 
formacji”, bowiem „nasze zaangazowanie w w integralna ewangelizacje, pociaga za soba 
koniecznosc powaznych stud iów intelektualnych i czynnego w nich udzialu.” „Fachowe 
wyksztalcenie i kompetencja w dzialaniach apostolskich o charakterze wyraznie 
intelektualnym zakladaja odpowiedzialna autonomie i wolnosc, które sa nieodzowne dla 
postepu w nauczaniu i badaniach.”  

Konieczne staje sie tez dostrzezenie specyficznych cech róznych dyscyplin badawczych.  

Intelektualny wymiar kazdej pracy apostolskiej wymaga nadto, by kazdy Jezuita potrafil 
wspóldzialac z innymi. „Misja intelektualna wymaga pokornej zdolnosci doswiadczania 
zarówno pochwaly, jak i zapomnienia a nawet sprzeciwu”. Jezuita musi sie nauczyc zyc 
twórczo „miedzy glebokim zanurzeniem sie w najdrobniejsze szczególy naszej pracy, a 
zachowaniem krytycznej i otwartej postawy wobec innych punktów widzenia oraz innych 
stanowisk kulturowych lub wyznaniowych.”  

Prowadzac nasz apostolat intelektualny zgodnie z duchem Sw. Ignacego, mamy swiadomosc, 
ze problemy dzisiejszego swiata róznia sie znacznie od wyzwan, przed jakimi stanelo 
Towarzystwo Jezusowe w poczatkach swego istnienia. Jednak i wówczas Towarzystwo zylo 
w atmosferze przelomu swiatopogladowego.  

Uniwersytety w Alcali, Salamance i w Paryzu, gdzie Ignacy studiowal, oferowaly synteze 
wszystkich dyscyplin naukowych, co eliminowalo fragmentaryzacje i powtórzenia. Byla to 
epoka „Syntez”, w których logika arystotelesowska sluzyla jako spoiwo wszystkich form 
wiedzy, prowadzac do „madrosci”, osiaganej poprzez „edukacje”.  



Juz za czasów Ignacego, ruchy reformatorskie podkopywaly jednosc wiary a zarazem 
przekonanie, ze istnieje tylko jedno zródlo prawdy objawionej, gwarantujace jednosc 
dociekan intelektualnych.  

Rewolucja galileuszowska zrodzila nauki szczególowe (pozytywne), które z racji swej natury 
i stosowanych metod bardzo róznily sie od tego, co istnialo poprzednio. To z kolei, 
wytworzylo róznorodne i odrebne obszary badan. Specjalizacja stala sie czyms normalnym. 
Jak mawial byly rektor Uniwersytetu w Bejrucie (Liban), ludzie osiagaja pelna wiedze w 
bardzo ograniczonej dziedzinie, lub prawie nic nie wiedza o wszystkim.  

Musimy teraz rozwazyc inny aspekt nowoczesnego stylu zycia. Poprzez czasopisma, radio, 
telewizje, poczte elektroniczna oraz Internet mamy dostep do ogromnych zasobów informacji. 
Komputery i fotokopiarki poteguja jeszcze owa latwosc komunikacji.  

Gdy chodzi o zycie intelektualne jestesmy zmuszeni dokonywac wyboru. Mozemy otworzyc 
szeroko drzwi na ów potok informacji i byc „na biezaco” z tetniacym zyciem swiata. Mozemy 
tez wycofac sie w kraine ksiazek, we wnetrze naszej jazni, by studiowac i rozwazac 
najglebsze zagadki bytu, ryzykujac przy tym utrate kontaktu ze swiatem i zacofanie.  

Tak wiele trzeba poznac a tak malo czasu by o tym poczytac. Przychodzi pokusa, by 
dokonywac streszczen, ale w ten sposób odcielibysmy sie od prawdziwego poglebiania 
wiedzy i pozbawili sie radosci zrozumienia tego, co czytamy.  

Wprawdzie kontekst zycia intelektualnego w XVI wieku, w jakim obracali sie Sw. Ignacy i 
pierwsi Jezuici, byl bardzo rózny od naszego kontekstu, to i oni musieli doswiadczac napiecia 
pomiedzy potrzeba zdobywania wiedzy a potrzeba formacji.  

Na samym poczatku Cwiczen Duchownych, odzwierciedlajacych duchowe doswiadczenie 
Ignacego czytamy, ze „nie ogrom wiedzy napelnia i nasyca dusze, lecz raczej wewnetrzne 
rozumienie rzeczy i smakowanie w nich.” (Cw. Duchowne 2).  

To dziwne, ze tekst zachecajacy do glebokiej refleksji równoczesnie krytykuje tendencje do 
gromadzenia wiedzy.  

Spójrzmy na inny aspekt intelektualnej sylwetki Ignacego. Chociaz zainspirowal on 
powstanie tak wielu jezuickich uniwersytetów i szkól, to sam nie zabiegal ani dla siebie, ani 
dla swoich towarzyszy o rozwój idealów zycia intelektualnego lub o rozwój nowoczesnej 
dydaktyki.  

W momencie swego nawrócenia uznal, ze to Bóg jest Mistrzem, który go poucza.  

„W tym okresie Bóg traktowal go tak, jak nauczyciel traktuje dziecko przychodzace do 
szkoly” (Autobiografia 27). Sw. Ignacy zawsze, bez sladu watpliwosci wierzyl, ze Bóg 
traktuje go jak ucznia. Nie wiemy, czy wierzyl tak dlatego, ze nie byl wyksztalcony, czy 
dlatego, ze nigdy nie mial nauczycieli, czy moze dlatego, ze tak bardzo pragnal aby sam Bóg 
przyjal go na swoja sluzbe.  

Trzeba tu zwrócic uwage na fakt, ze owo bezposrednie nauczanie przez samego Boga – bez 
posrednictwa regularnych studiów szkolnych – stawialo Ignacego w podejrzanym 
towarzystwie “oswieconych”, „nawiedzonych”, czyli alumbrados. Jakzez ktos móglby stac sie 



teologiem bez wyksztalcenia teologicznego? To pytanie pojawilo sie, gdy Ignacy próbowal 
rozpoczac studia na Uniwersytecie w Salamance.  

Zakonnik, który go przesluchiwal, wiedzial, ze Ignacy nie ma zadnego wyksztalcenia, a mimo 
to glosi kazania. Na jakiej podstawie wypowiada sie on na tematy teologiczne? Aby o tym 
rozprawiac, trzeba albo posiadac wyksztalcenie, albo korzystac z natchnienia Ducha Swietego. 
Ignacy przemilczal to pytanie. Gdyby oswiadczyl, ze mówi z natchnienia Ducha Swietego, 
podpisalby na siebie wyrok. Tak, czy inaczej, zostal wtracony do wiezienia na 25 dni. To 
zadecydowalo, ze na studia udal sie do Paryza, aby w wieku 35 lat podjac studia 
uniwersyteckie.  

Ten epizod z zycia Ignacego ma dla nas pewne znaczenie równiez i dzisiaj. Wewnetrzne 
doznania, zwlaszcza natury religijnej, moga nas tak fascynowac, ze nie ma juz miejsca dla 
badan naukowych i analiz, dla cierpliwych i metodycznych dociekan.  

Jesli Bóg przemawia do nas bezposrednio – poprzez Pismo Swiete – to mozna by sadzic, ze 
studia egzegetyczne i znajomosc martwych juz jezyków nie ma wielkiego znaczenia.  

Takie podejscie, zwane czasem - choc nieslusznie - „charyzmatycznym”, moze poddawac w 
watpliwosc wage refleksji i studiów. Latwo moze prowadzic do postawy anty- intelektualnej. 
Spontanicznosc i entuzjazm - szczere skadinad i autentyczne moga zajac miejsce nalezne 
rozsadkowi, jego poszukiwaniom i jego obiektywnej weryfikacji wyników.  

Ignacy, droga prób i bledów, musial odkryc role wyksztalcenia w posludze apostolskiej. 
Ignacy-pielgrzym, wskutek niepowodzen swego apostolstwa w Ziemi Swietej, przebywajac w 
Barcelonie - zanim jeszcze zaczal serio myslec o uniwersytecie - nabral ochoty do nauki, do 
potraktowania zycia intelektualnego powaznie.  

“Nieustannie rozwazal w swoim wnetrzu co nalezy uczynic. Wreszcie nabral przekonania, ze 
nalezy troche czasu poswiecic studiom...” (Autobriografia 50). Znowu napotykamy fakt 
dobrze znany z codziennego zycia; ktos przezywa rozterke na temat swej przyszlosci i stara 
sie wyrazniej dostrzec swoja powinnosc. Ten fakt podkresla role myslenia jako drogi do 
poznawania prawdy. Wystarczy obserwowac narastajaca fale sceptycyzmu i fundamentalizmu, 
przemocy slownej i ideologicznej, by uznac, ze nasz swiat stracil zaufanie i do mysli i do 
slów.  

W ramach doswiadczenia religijnego Ignacy ponownie rozpoznaje wartosc rozwagi i refleksji, 
zwlaszcza w kontekscie podejmowania decyzji.  

„Po wielokrotnych rozmyslaniach i rozwazaniach wszystkich aspektów danego zagadnienia 
staram sie zobaczyc, która alternatywa wydaje sie bardziej rozsadna. Musze wreszcie podjac 
decyzje w rozwazanej sprawie uznajac powage motywów dostrzeganych przez rozsadek, a nie 
liczac sie z jakimikolwiek zmyslowymi tendencjami.” (Cw. Duchowne, 182).  

Wlasnie dlatego z ufnoscia w dar samego Boga Kongregacja Generalna w roku 1995 mogla 
orzec: “Zatem charakterystyczna cecha Jezuity jest to, ze w sposób twórczy wciela w zycie 
owo ignacjanskie wymaganie, by wykorzystywac wszystkie ludzkie srodki, wiedze, sztuke, 
edukacje, naturalne talenty, a przy tym calkowicie polegac na Lasce Boga” (553). W 
kontekscie skomplikowanych wyzwan i szans wspólczesnego swiata posluga intelektualna 



wymaga opanowania wszelkich form szkolenia i poznania, wyobrazni i pomyslowosci, 
solidnego wyksztalcenia i precyzyjnych analiz. (554).  

To zaufanie do poslugi intelektualnej nie oznacza, ze Ignacy zatraca swiadomosc ograniczen 
naszej umyslowosci.  

Aby rozpoznac i oddzielic dobro od zla musimy cwiczyc sie w rozróznianiu, to znaczy w 
zadawaniu pytan, poszukiwaniu rozwiazan, wykorzystywaniu doswiadczenia lub w pracy 
badawczej.  

Jak mawial byly General Dominikanów, oznacza to równiez uczenie sie na wlasnych bledach. 
„Oznacza gotowosc podejmowania ryzyka upadku na twarz, zbierania sie i próbowania 
jeszcze raz. Jesli oniesmieli nas ewentualnosc bledu, nigdy nie dojdziemy do prawdy. 
Uczelnia, która drzy, by nie popelnic bledu, zatracila swoje powolanie. Musimy formowac 
ludzi myslacych odwaznie, smialków intelektualnych, ufajacych, ze bledy moga pomóc im w 
znalezieniu drogi do prawdy.”  

Zdrowy krytycyzm wobec otaczajacego nas swiata tez jest elementem aktywnosci 
intelektualnej. Musimy sie nauczyc jak przeciwdzialac indoktrynacji i presjom zewnetrznym - 
bez wzgledu na to, skad one plyna. Nie mozemy sobie pozwolic na zbytnia uleglosc wobec 
popularnych pradów mysli. W tym swiecie panuja równiez mniej lub bardziej zawoalowane 
tendencje do zdobywania pozycji i uznania.  

Otóz Swiety Ignacy i jego pierwsi towarzysze z jakas wielka swoboda ducha (wolni od tych 
tendencji) ksztalcili swój intelekt, zakladali uniwersytety i kolegia, apostolowali i zachecali 
do studiowania.  

Wobec ówczesnych form zycia intelektualnego zachowywali oni konstruktywny krytycyzm. 
Przewodnia zasada Ignacego byla sluzba Majestatowi Bozemu. Tak wiec widzimy jak 
proponuje on ocenic studia na uniwersytecie wiedenskim i policzyc czas jakiego te studia 
wymagaja – „bo pewne utalentowane, zdolne glowy maly pozytek z nich odnosza” (Listy Ign. 
7, 633-634, n. 4859).  

W innym miejscu krytykujac pogon za stopniami akademickimi dla honorów i przywilejów, 
które ze soba niosa, zacheca mimo to do ich zdobywania, ze wzgledu na korzysci zwiazanego 
z nimi autorytetu (Listy Ign. 10, 515, n. 6101). Nie powinnismy fascynowac sie chwilowa 
popularnoscia bestsellerów, które sa moze niezle, lecz kontrowersyjne, podczas gdy istnieje 
wiele cennych ksiazek napisanych przez mniej popularnych pisarzy (Listy Ign. 6, 80, n. 4003).  

Mysli humanistów sa górnolotne, ale niewiele z nich pozytku dla Kosciola osaczonego z 
kazdej strony przez liczne sily przeciwników, malo pomocy dla ludu Bozego zaplatanego w 
narastajacy upadek moralny i zyjacego w stanie ogromnej ignorancji.  

Tak samo jak za czasów Ignacego dzialalnosc intelektualna moze koncentrowac sie na sobie, 
a studia moga byc prowadzone dla satysfakcji studiowania, a nie z motywu lepszej sluzby.  

Ignacy mial swiadomosc, ze wszelkie dzialania intelektualne musza byc podporzadkowane 
sluzbie ludzkosci, wszystkim ludziom i czlowiekowi pojmowanemu calosciowo.  



Te dzialania musza byc zakorzenione w rzeczywistosci ludzkiego istnienia i w poszanowaniu 
wolnosci innych, wszystko jedno czy dotyczy to wspólpracy, czy konfrontacji.  

Obojetne w jakim obszarze, obojetne w jakiej specjalnosci, praca intelektualna musi byc 
podporzadkowana poprawnej wizji swiata i promowaniu prawdziwych wartosci. Czasem sa to 
wartosci fundamentalne, czasem wzgledne – to zalezy od okolicznosci.  

Ta praca suponuje swiadomosc konsekwencji wyksztalcenia – na dobre i na zle. Musi byc 
wykonywana w kontakcie z innymi - czasem jest to kontakt upragniony, a czasem 
nieunikniony. Musi byc wykonywana w relacji do potrzeb Kosciola, ludu Bozego, a wreszcie 
z wlasciwa lub konieczna gorliwoscia.  

Przechodzac do konkluzji pragne wypowiedziec pare stwierdzen dotyczacych katolickich i 
jezuickich instytucji wychowawczych. Ozywia one, byc moze, dalsza dyskusje na tematy, 
które wytyczaja pole apostolatu intelektualnego i sa nasza jezuicka inspiracja.  

Zakladam, ze sa to takie instytucje, które bez kompromisów i ograniczen kieruja sie ku 
prawdzie i doskonalosci w kazdej dyscyplinie uprawianej przez pracowników naukowych - 
zarówno w teorii jak i w praktyce. Ta zasada lezy u podstaw wszystkich naszych 
zaangazowan akademickich i wychowawczych.  

Równoczesnie wartosci religijne, moralne i wychowawcze, o których zaraz powiem, nie 
pomniejszaja naszego przekonania, ze solidne badania naukowe maja absolutnie decydujace 
znaczenie dla zywotnosci apostolatu intelektualnego.  

Ten apostolat opiera sie na dwu, fundamentalnych zasadach. Po pierwsze, wszelkie badania 
moga sluzyc poglebianiu wiary, a wiara ze swej natury wymaga zrozumienia.  

Wiara i zrozumienie sa wewnetrznie sprzezone. Religia i swiecka kultura intelektualna musza 
byc na siebie nawzajem otwarte. Tak religia jak i kultura stawiaja wazne pytania i jedna 
potrzebuje drugiej, by na nie w pelni odpowiedziec.  

Po drugie, milosc Boga nie obejmujaca milosci blizniego, jest poboznym oszukanstwem.  

Musimy wiec zapytac sie w sumieniu, czy nasi studenci poglebiaja swój zachwyt i 
dociekliwosc, czy pielegnuja swoje idealy, czy poszerzaja zrozumienie ludzkiego zycia i 
swoja zyczliwosc wobec innych.  

Czy wyksztalcenie, które im oferujemy pomoze w podporzadkowaniu ich zycia temu, co 
najlepsze dla nich oraz temu, co dobre dla innych ludzi? We wszystkich szkolach wyzszych 
wiedza zdobywana poprzez studia jest powiazana z wymogiem sprawiedliwego dzialania dla 
wspólnego dobra.  

Jednak idealy etyczne w naszych uczelniach powinny miec poprzeczke ustawiona wyzej niz 
w szkolach o orientacji liberalnej. My i nasi studenci powinnismy stale pytac sie swego 
sumienia czy nasze wybory prowadza nas ku tym idealom sluzby, jakie stawia przed nami 
Ewangelia: „Kto by miedzy wami chcial sie stac wielkim, niech bedzie waszym sluga.” 
(Marek, 10, 42). Zatem szkolnictwo jezuickie powinno przygotowywac studentów do 
aktywnego uczestnictwa w zyciu Kosciola i w zyciu lokalnej wspólnoty. Czy posiadamy 
model formacji wychowawczej, zgodny z kontekstem narodowym i miedzynarodowym, 



model który powaznie traktuje duchowy i intelektualny rozwój studentów, zachowujac 
równoczesnie zywa wizje sluzby ludzkosci? Czy zachowana jest proporcja potrzeb lokalnych 
i bardziej uniwersalnych problemów Kosciola?  

Zderzenia ponadkulturowe oraz zaleznosci polityczno-ekonomiczne staly sie codziennym 
chlebem prostych ludzi – tak jak nigdy dotad w historii czlowieczenstwa. Nowe formy 
oddzialywania, przekraczajace granice narodów i tradycji, otworzyly niewyobrazalne dotad 
mozliwosci wspólnoty pomiedzy ludzmi na calej Ziemi.  

Panstwa narodowe zaczynaja dostrzegac, ze takie ponadnarodowe problemy jak degradacja 
srodowiska naturalnego, lub przymusowe migracje uciekinierów, rozwój ekonomiczny i 
bezrobocie wymagaja ponadnarodowych rozwiazan. Powiazania gospodarki globalnej 
stawiaja pod znakiem zapytania samo pojecie gospodarki „wewnetrznej”.  

Instytucja wychowawcza musi stac sie obszarem obecnosci i prawidlowego rozumienia tego 
pelnego zaleznosci swiata, w który dzisiaj wkraczamy.  

Jak przedstawia sie nasza obecnosc w dyskusjach dotyczacych globalizacji ekonomii i kultury?  

Z jednej strony nasze uczelnie sa lokalne, a z drugiej miedzynarodowe. Granice 
narodowosciowe nie moga juz tak jak w przeszlosci okreslac horyzontu prac Towarzystwa.  

Zadna pojedyncza instytucja, ani nawet caly naród, nie moze sprostac wyzwaniom stawianym 
przez technologie swobodnego przeplywu informacji ponad barierami narodowosciowymi.  

Swiadomosc tego faktu powinna nas sklonic do uczestniczenia w programach 
miedzynarodowej wymiany wykladowców i studentów (Socrates, Erasmus).  

Sami Jezuici nie zdolaja w pelni odpowiedziec na to wyzwanie. W duchu ignacjanskiego 
„rozrózniania” i zachowujac zasade dzialania wspólnotowego, musimy wkroczyc na droge 
dialogu i wspólpracy z ludzmi, którzy podzielaja nasza troske o wspólczesny ksztalt kultury i 
role jaka w niej odgrywa proces wychowawczy.  

Ten dialog musi byc osadzony w indywidualnym doswiadczeniu prawdy oraz w 
poszukiwaniu zrozumienia, które ksztaltuje nie tylko nasze zycie zawodowe, ale tez nasze 
przekonania, nadajace sens i kierunek ludzkiemu zyciu.  

Dla Ignacego oraz jego towarzyszy ogromne znaczenie mial proces oceny wlozonego trudu i 
osiagnietych owoców. W ten sposób rozstrzygali oni czy jakas forma apostolatu nadal jest 
zgodna z wola Boza. Musimy znalezc nowe sposoby zintegrowania wartosci ignacjanskich 
juz nie tylko z naszym zyciem osobistym, ale z zyciem tej instytucji. Polegaloby to miedzy 
innymi na zapraszaniu nowych czlonków do naszej wspólnoty akademickiej, na wyróznianiu 
wybitnych osiagniec, na wcielaniu tych idealów do programu studiów i badan, oraz na 
pielegnowaniu tradycji i pamieci o tych, którzy dawniej oddawali sie tej samej sluzbie.  

Dziekuje za mozliwosc tego monologu z Wami.  

 

  



 


