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Wstęp

Jednym z punktów zwrotnych w pracy nad naprawą polskich szkół jezuic
kich w okresie ich największego upadku, a więc na przełomie XVII 
i XVIII w., był krótki podręcznik pedagogiki, a po części i metodyki, pt. Pro- 
fessio circa puerorum in virtute, sapientia etpolitie institutionem, napisany 
przez doświadczonego profesora i prowincjała polskich jezuitów, Stefana 
Sczanieckiego. Dzieło to, wydane w Kaliszu w 1715 r., zostało niemal zu
pełnie zaczytane i należy dziś do wielkich rzadkości bibliograficznych. 
Podręcznik przeznaczony był dla nauczycieli najniższych klas szkół je
zuickich, a więc tych, którzy odpowiedzialni byli za położenie fundamentu 
pod dalsze kształcenie uczniów.

Istnieje sporo publikacji na temat Sczanieckiego, zazwyczaj fragmenta
rycznych, mających charakter encyklopedyczny. Jedynie jego poglądy filozo
ficzne, sformułowane w publikacjach i wykładach zachowanych w ręko
pisach, doczekały się ostatnio syntetycznego opracowania przez Romana 
Darowskiego. Nazwisko Sczanieckiego trafiło też do Dictionnaire de theo- 
logie catholiąue. Jest on natomiast mniej znany jako pedagog, choć Stanisław 
Bednarski poświęca mu wiele miejsca w cennej monografii Upadek i odro
dzenie szkół jezuickich w Polsce (Kraków 1933).

Zapoznanie się z podręcznikiem pedagogiki Stefana Sczanieckiego po
zwala na lepsze zrozumienie procesu nauczania i wychowywania uczniów 
szkół jezuickich. Dlatego też opublikowanie oryginalnego tekstu podręcznika 
(w języku łacińskim) oraz jego polskiego przekładu, może stać się ważnym 
przyczynkiem do poznania historii wychowania. Tekst rzuca wiele światła na 
dzieje szkolnictwa jezuickiego w początkach XVIII w., jego wewnętrzne fun
kcjonowanie, stawiane wymagania, jak również trudności i problemy.

Dziękuję ks. Janowi Ożogowi SJ za rzetelny przekład dzieła z języka 
łacińskiego oraz ks. Ludwikowi Grzebieniowi SJ, z Biblioteki Naukowej 
Księży Jezuitów w Krakowie, za udostępnienie unikalnej pozycji Scza
nieckiego oraz kierownictwo w poszukiwaniach archiwalnych.





Życie i działalność 
Stefana Sczanieckiego SJ

Stefan Sczaniecki urodził się 2 listopada 1658 r. w Wielkopolsce w rodzi
nie szlacheckiej. Był synem Jana, dziedzica Ordzina w Poznańskiem, i Ewy 
z Szołdrskich.

Uczęszczał do szkół jezuickich prawdopodobnie w Poznaniu, gdzie ukoń
czył klasy retoryki. Do zakonu wstąpił 15 listopada 1673 r. Dwuletni no
wicjat odbył w Krakowie przy kościele św. Macieja pod kierunkiem rektora 
i mistrza nowicjatu Tomasza Dore. Według opinii przełożonego już wtedy 
przejawiał wyjątkowe zdolności (ingenium: excellensj, dobry osąd {iudicium-. 
bonum) oraz wystarczającą roztropność (prudentia'. sufficiens); jego charakter 
określono jako sangwiniczny1. Sczaniecki ukończył następnie roczne 
seminarium nauczycielskie (rhetorica nostrorum) w Lublinie pod kierunkiem 
wybitnego teoretyka wymowy Jana Kwiatkiewicza (1675/76). W tym czasie 
zapoznał się praktycznie z metodami nauczania w szkołach jezuickich.

1 Archivum Romanum Societatis lesu (ARSI). Polonia (Pol.) 16, s. 43 (Catałogus sccun- 
dus 1675).

2 ARSI, Pol. 17 f. 74 (Catałogus secundus 1678).

Następnie został skierowany na studia filozoficzne do Kalisza, gdzie pod 
kierunkiem Ignacego Zapolskiego odbył kolejno kursy logiki, fizyki z mate
matyką i metafizyki (1676-79). Według opinii ówczesnego rektora kolegium 
Tomasza Dore, Sczaniecki, prócz wymienionych wyżej zalet, odznaczał się 
świetnym postępem w naukach (profectus in litteris: excellens) oraz nadawał 
się do nauczania w szkołach niższych, a w przyszłości do wszystkich zajęć 
zakonnych (yalet ad docendum humaniora, suo tempore ad omnia)2.

Praktykę nauczycielską odbył w Poznaniu, ucząc gramatyki (1679/80) 
oraz w Lublinie jako nauczyciel poetyki (1680/81). Zapewne wtedy zrozu
miał wagę nauczania początkowego, często powierzanego w szkołach je
zuickich niedoświadczonym klerykom, określanym w nomenklaturze zakon
nej „magistrami”. To doświadczenie zaowocowało w latach późniejszych 
opracowaniem szczegółowego przewodnika dla pedagogów niższych klas.
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Sczaniecki odbył studia teologiczne pod kierunkiem Jana Kraszewskiego, 
Teodora Kreytzena i Ignacego Zapolskiego (1681-85) w Poznaniu. Tam też 
przyjął w 1684 r. święcenia kapłańskie. W czasie studiów wykładał przez rok 
matematykę świeckim słuchaczom odbywającym dwuletni kurs filozofii. Je
go formacja intelektualna i zakonna została dopełniona rocznym studium du
chowości jezuickiej i prawa zakonnego (tzw. trzecią probacją) odbytym pod 
kierunkiem Błażeja Grzembosza w Jarosławiu.

Ze względu na duże zdolności spekulatywne młody ksiądz został od razu 
skierowany do nauczania w jezuickich szkołach wyższych. Prowadził dwu
letni kurs filozofii dla studentów świeckich w Poznaniu (1686-88), a następ
nie dwa trzyletnie kursy filozofii dla kleryków jezuickich w Kaliszu (1688
94). Jego wykłady poznańskie, prowadzone w duchu tradycyjnej filozofii 
arystotelesowskiej, zachowały się w rękopisach Biblioteki Seminarium Du
chownego w Poznaniu (rkps 508, 540), a wykłady z Kalisza przechowuje Bi
blioteka Uniwersytetu Poznańskiego (rkps 621). W zbiorze Fragmenta philo- 
sophiae universae (Kalisz 1694), zadedykowanym biskupowi płockiemu 
Andrzejowi Chryzostomowi Załuskiemu, Sczaniecki opublikował wybór 
omawianych przez siebie kwestii filozoficznych. Obejmuje on wykłady z lo
giki, ukazujące naukę św. Tomasza i jego uczniów oraz zwalczające poglądy 
przeciwne. Są to gotowe opracowania, przeznaczone do dysput szkolnych. 
Druga część zbioru, zadedykowana Stanisławowi Głoskowskiemu, kanoni
kowi poznańskiemu, została ogłoszona pod tym samym tytułem dopiero po 
16 latach (Lublin 1710). Obejmuje wykłady z fizyki. Sczaniecki nigdy nie 
wydał zapowiedzianej trzeciej części poświęconej metafizyce (zapewne 
z nadmiaru zajęć administracyjnych).

Już jako profesor filozofii w Kaliszu zasłynął z kazań okolicznościowych. 
W tym czasie opublikował Kolumna Z (Kalisz 1692), kazanie wygłoszone na 
pogrzebie Jana Franciszka Walewskiego, stolnika sieradzkiego, zawierające 
wiele szczegółów genealogicznych dotyczących zmarłego. Sczaniecki zade
dykował je Michałowi Warszyckiemu. Drugie kazanie pogrzebowe, Troy-Ka- 
pitolium starożytności (Kalisz 1692), zostało poświęcone pamięci Zofii z Łu
bieńskich Mączyńskiej, starościny klonowskiej.

Dnia 2 lutego 1691 r. ojciec Stefan Sczaniecki złożył w Kaliszu uroczystą 
profesję czterech ślubów zakonnych3.

3
ARSI. Germanica 27 f. 149 (formuła profesji zakonnej własnoręcznie napisana i podpi

sana przez Sczanieckiego).
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W roku 1694 rozpoczął w Poznaniu kurs teologii polemicznej i biblijnej, 
a następnie przez 8 lat wykładał tam teologię dogmatyczną (1695-1703), 
będąc równocześnie doradcą rektora kolegium jezuitów. Wykłady z teologii 
dogmatycznej zachowały się w dwóch rękopisach: w Bibliotece Seminarium 
Duchownego w Poznaniu - rkps 1107 i w Bibliotece Uniwersytetu Poznań
skiego - rkps 468 I. Odznaczają się rzeczową argumentacją, opartą na naj
nowszej literaturze obcej oraz jasnością prezentowanych poglądów. Z braku 
czasu Sczaniecki nie opublikował nic z zakresu teologii dogmatycznej, 
a w teologii polemicznej zabrał głos dopiero w 1723 roku.

Chętnie natomiast oddawał się kaznodziejstwu. Skoligacony i zaprzyjaź
niony z licznymi rodami szlacheckimi ogłosił jako kaznodzieja: Kazanie na 
S. Thomasza z Aquinu (Poznań 1699) - kazanie makaroniczne ku czci św. To
masza z Akwinu, wygłoszone w kościele dominikanów w Poznaniu, zadedy
kowane Ignacemu Bernardowi Gnińskiemu, Opatowi koronowskiemu; Kaza
nie przy oddawaniu pierwszej ofiary Bogu (Poznań 1702) - kazanie prymicyj
ne podczas pierwszej mszy św. odprawionej przez Józefa Bernarda Gurow- 
skiego, opata przemętskiego, zadedykowane rodzicom prymicjanta, Melchio
rowi Gurowskiemu, kasztelanowi poznańskiemu oraz Krystynie z Przyby
szewskich; Trach na niebie osadzony (Poznań 1697) - kazanie na pogrzebie 
Władysława Gnińskiego, starosty radzyńskiego. z dedykacją dla rodzeństwa 
zmarłego, w tym dla Jana Gnińskiego, biskupa nominata kamienieckiego; 
Godziemba śmiertelny (Poznań 1700) - kazanie podczas pogrzebu Teresy 
Antoniny z Dąbskich Łąckiej, kasztelanicowej kaliskiej, dedykowane dzie
ciom zmarłej; Nawa u portu szczęśliwej wieczności znaleziona (Poznań 
1701)- kazanie pogrzebowe dla Marianny z Szołdrskich Broniszowy, staroś
ciny pyzdrskiej, zadedykowane Piotrowi Broniszowi, mężowi zmarłej.

Obdarzony zmysłem praktycznym oraz łatwością w nawiązywaniu kon
taktów w 1703 r. przeszedł do administracji zakonnej. W listopadzie tegoż 
roku został rektorem i prefektem studiów w Kaliszu i pełnił ten urząd przez 
trzy lata. Rządy Sczanieckiego przypadły na niezwykle trudne lata wojny pół
nocnej. Wojska polskie i obce nie oszczędzały majątków kościelnych, a wy
sokie kontrybucje wyniszczały kolegia jezuickie i ich majątki4.

4 Sczaniecki chcąc uniknąć większych zniszczeń w majątkach kolegium kaliskiego za
prosił wojewodę poznańskiego Stanisława Leszczyńskiego i jego popleczników na obiad 
i przekonał ich, aby na stacjonowanie wojsk i leże zimowe (pro stativis et hibemis) dla 
swoich chorągwi, poprzestali na 6000 złotych polskich, 600 tynfach oraz żywieniu 45 ludzi 
i koni. Zaledwie wypłacono te sumy nadciągnęli w 1704 r. Szwedzi. Karol XII poroz- 
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W 1706 r. Sczaniecki objął stanowisko prefekta studiów wyższych 
w kolegium Św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie nadzorował studia 
teologiczne zorganizowane głównie dla kleryków jezuickich (1706-07).

Następnie, po półrocznym pobycie w Lublinie, gdzie pełnił funkcję ojca 
duchownego kolegium został mianowany rektorem tegoż (luty 1708 r.). 
W czasie okupacji szwedzkiej i panującej w mieście zarazy wykazał wiele 
inicjatywy i pomysłowości w utrzymaniu kościoła i szkoły5. Mimo toczącej 
się wojny rektor starał się utrzymać zwyczajne prace duszpasterskie 
w kościele i ograniczyć do minimum przerwy w nauczaniu szkolnym6.

micszczał swe wojska na zimowe leże w poznańskiem i kaliskiem. sam zaś założył główną 
kwaterę w Rawiczu (1704-1705). Rektor Sczaniecki odwiedził go tam kilkakrotnie. Dzięki 
wstawiennictwu generałów, zwłaszcza Rehnskjiólda, uzyskał u Karola życzliwe przyjęcie. 
Król z zainteresowaniem wypytywał się o zakon i o system szkolnictwa, a co najważniejsze: 
zniżył kilkutysięczne kontrybucje do kilkuset tynfów. Szwedzi zimowali również w samym 
kolegium kaliskim: zachowywali się spokojnie, a wobec zakonników byli uprzejmi. Rektor 
Sczaniecki zaprosił na obiad generałów Renszilda. Stenbocka, Mardefclda, Funka oraz wyż
szych oficerów. Po obicdzie młodzież szkolna urządziła akademię. Generałowie kilkakrotnie 
odwiedzali kolegium, zawsze gościnnie podejmowani. Rozmawiali z jezuitami o sprawach 
naukowych i religijnych, a nawet o kwestiach politycznych. Jezuitom zawsze okazywali 
szacunek; nie wprowadzali też do kolegium swych żon, choć te - zaciekawione opowia
daniem mężów - pragnęły poznać ojców oraz organizację domu i szkół. Szwedom im
ponowało, że rektor Sczaniecki kilkakrotnie rozmawiał z Karolem XII. Dzięki wymianie 
uprzejmości kolegium zamiast 3000 tynfów kontrybucji zapłaciło w 1704 r. tylko 670. 
Szwedzi ze swej strony poprosili o udostępnienie im na nabożeństwo luterskie wielkiej auli 
szkolnej; rektor zgodził się. choć raziło to innych jezuitów. Wojskowi zamienili aulę na dom 
modlitwy i codziennie rano i wieczorem śpiewali w niej - razem ze swymi ministrami - 
psalmy oraz słuchali kazań. Dnia 23 marca 1704 r. Szwedzi obwarowali się przed par
tyzantami Śmigielskiego w szkole. Zaraz potem wyruszyli do Poznania, ale wrócili na prawie 
cały rok 1705, kwaterując w kolegium i w jego folwarkach. Niepomyślny dla nich wynik 
bitwy 29 października 1706 r. na polach Zawodzia pod Kaliszem zmusił ich do opusz
czenia. Wojenne dzieje kolegium kaliskiego opisał szczegółowo kronikarz tegoż kolegium 
w Historii zachowanej w ARSI. Pol. 57; por. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, Kraków 1905.
s. 404-414.

5 W 1709 r. gościł w kolegium cara Piotra 1, który zainteresowany działalnością szkolną 
jezuitów, oglądał ich bibliotekę, a nawet przejrzał niektóre książki.

6 Zaraza grasująca 1708 r. w Polsce i na Litwie dotarła też do Lublina. Szwedzi po raz 
czwarty zajęli miasto, nałożyli na kolegium kontrybucję, a gdy rektor Sczaniecki wzbraniał 
się płacić zagrozili mu więzieniem. Szybko jednak uciekli przed chorągwiami pułkownika 
Błędowskiego, który zdobył bramę jezuicką i wszedł nią do miasta. Por. S Załęski, Jezuici 
w Polsce, t. 4, s. 368.

W listopadzie 1710 r. Sczaniecki został ponownie rektorem w Kaliszu 
i wówczas musiał pertraktować z wojskami moskiewskimi. W czerwcu 1711 r. 
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na kongregacji prowincji polskiej, zwołanej w domu nowicjatu w Krakowie, 
został wybrany delegatem na kongregację prokuratorów jezuickich7 w Rzy
mie, gdzie przebywał od 4 sierpnia 1711 r. do 2 lutego 1712 r.8 Generałowi 
zakonu przedstawił postulaty wysuwane przez polskich jezuitów9.

7 Chodzi o delegatów informujących o stanie prowincji.

8 ARSI, Pol. 57 f. 302.

9 ARSI, Congregationes 87 f. 104.

10 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 3, Lwów 1902, s. 415.

11 ARSI, Pol. 58 f. 106v. Odtąd w zakonnych katalogach znów spotyka się misjonarzy 
konstantynopolitańskich: Antoniego Polikowskiego (1724-1726), Józefa Sadowskiego (1731
1744), Wojciecha Szymanowskiego (1745-1746) i ponownie Józefa Sadowskiego (1747
1755). Por. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 3, s. 904-905.

Po powrocie do Kalisza rektor borykał się z wieloma trudnościami wyni
kającymi z przeciągającej się wojny północnej. W 1712 r. Grudziński, ostatni 
zwolennik króla Stanisława Leszczyńskiego, pobił pod Kaliszem wojska 
moskiewskie i wziął w niewolę rannego pułkownika Gordona. Sczaniecki 
okazał jeńcowi wiele życzliwości, ofiarował powóz i 6 koni, aby mógł on wy
godnie podróżować. Pojmanych kapitanów moskiewskich wyposażył w konie 
i bryczki, a ich żony i inne kobiety umieścił w klasztorze klarysek. Gdy woj
ska moskiewskie wkrótce ponownie zajęły Kalisz, wdzięczne za okazaną po
moc, łagodniej traktowały miasto i kolegium10.

W 1713 r. Sczaniecki został sekretarzem i doradcą Rafała Taczanowskie
go, prowincjała prowincji polskiej Towarzystwa Jezusowego, a potem Rei- 
nolda Gerta - prowincjała i równocześnie wizytatora prowincji polskiej. Do 
obowiązków Sczanieckiego należało nie tylko prowadzenie kancelarii, ale 
i towarzyszenie prowincjałom w ciągłych podróżach oraz wizytacjach 
domów zakonnych rozrzuconych na ogromnej przestrzeni ciągnącej się od 
Gdańska aż po Kamieniec Podolski. W 1715 r. Sczaniecki zwrócił się do 
generała zakonu o wsparcie dla misji jezuitów polskich w Konstantynopolu. 
Sam ze swego spadku rodzinnego i składek przeznaczył znaczną sumę 
pieniędzy na ten cel. Misja w Konstantynopolu, korzystająca z fundacji 
królowej Ludwiki Marii, upadła zaraz po jej śmierci. Dopiero około roku 
1715 sufragan warmiński Jan Kurdwanowski ofiarował 12 000 złotych pol
skich na wznowienie fundacji misji w stolicy padyszacha, a Sczaniecki, po
przez składki, powiększył ją o 3000 złotych polskich, pożyczając całą sumę 
(15 000 złotych polskich) rektorowi ks. Tomaszowi Załęskiemu na budowę 
kolegium w Stanisławowie".
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Z tego samego okresu pochodzi wygłoszone po polsku w krakowskim 
kościele Św. Piotra i Pawła Kazanie przy pierwszym solennym dziękczynieniu 
za dekret kanonizacji bł. Stanisława Kostki (Kalisz 1715). Wydano je rów
nież po łacinie pt. Sacer panegyricus. Autor zadedykował polski tekst Stani
sławowi Chomentowskiemu, wojewodzie mazowieckiemu, a łaciński - kar
dynałowi Janowi Ptolomei. Właśnie w tym czasie Sczaniecki wydał ważny 
podręcznik pedagogiki i metodyki dla nauczycieli klas niższych w szkołach 
prowincji polskiej Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politie 
institutionem (Kalisz 1715). Nie zachowała się natomiast jego broszura o te
matyce pedagogicznej Protrepticon ad magistros. Być może chodziło tu 
o fragment książki Franciszka Sacchiniego pod tym samym tytułem.

19 lutego 1716 r. Sczaniecki został prepozytem domu profesów w Kra
kowie i pełnił ten urząd do stycznia 1720 r. Wydał wówczas Szczerą prawdę 
przeciw obłudnemu fałszowi (Poznań 1719, w tłumaczeniu łacińskim Nuda 
veritas, Poznań 1723) polemizującą z polską publikacją książki Karola Dre- 
lincourta Epitome controversiarum (Królewiec 1707). Przedstawił zagad
nienia sporne między katolikami i luteranami, a następnie dokonał ostrej 
krytyki poglądów religijnych wszystkich polskich dysydentów12. W wersji 
polskiej zadedykował dzieło Kazimierzowi Benedyktowi Dombrowskiemu, 
opatowi oliwskiemu, a w łacińskiej Stanisławowi Denhoffowi, wojewodzie 
połockiemu. Według Estreichera dzieło to Jest najpoważniejszą pracą apolo- 
getyczną, na jaką się zdobyła epoka saska”13.

12 • •B. Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVII i XVIII 
wieku, w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, Lublin 1975, s. 209.

13 T. 27, s. 325.

W 1716 r. Sczaniecki opublikował w Krakowie barokowe kazania o Nie
pokalanym Poczęciu NMP (pt. Księga żywota), wygłoszone do członków 
Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP we Lwowie, zadedykowane Jerzemu 
Dzieduszyckiemu, koniuszemu koronnemu oraz osobne kazanie z okazji bea
tyfikacji jezuity Jana Franciszka Regisa, wygłoszone w Krakowie podczas 
procesji z kościoła NMP do Św. Barbary, pt. Pierwsza wedle porządku Koś
cioła świętego zapowiedź beatyfikacji, ofiarowane klerowi i mieszczanom 
krakowskim. W 1718 r. wydał w Krakowie Kazanie na profesji zakonnej... 
Panny P. Franciszki hrabianki na Żywcu i Pieskowej Skale Wielopolskiej, za
dedykowane Franciszkowi Wielopolskiemu i Annie z Lubomirskich Wielo
polskiej. Kazanie zawiera wiele opisów obyczajów, apologii i anegdot na 
temat życia, śmierci i sądu ostatecznego.
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W 1720 r. Sczaniecki został prowincjałem prowincji polskiej i pełnił ten 
urząd do sierpnia 1723 r. W 1721 r. podpisał umowę z prowincjałem li
tewskim Aleksandrem Sawickim, na mocy której jezuici polscy mogli po
siadać na terenie Warszawy (należącej do prowincji litewskiej) tzw. terra- 
gium, czyli dom i kaplicę, ale bez szkoły14. W 1722 r. zbudowano tam ob
szerną murowaną kaplicę na 500 osób oraz wygodną rezydencję, korzystając 
z fundacji biskupa warmińskiego Teodora Potockiego, który sam chętnie tam 
zamieszkiwał. Zasady funkcjonowania terragium warszawskiego zatwierdził 
generał zakonu Tamburini w 1718 roku15.

14 ARSI. Pol. 58 f. 106.

15 ARSI, Historia Coli. Varsaviensis 1722; por. S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 3, s. 965; 
t.4,s. 1525.

16 ARSI, Pol. 1 f. 81 v (list generała zakonu do Sczanieckiego); por. S. Załęski, Jezuici 
w Polsce, t. 3, s. 885.

17 ARSI, Pol. 58 f. 106v.

18 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 4, s. 1682.

19 Bibl. Jagiell. rkps 5194 (list Stefana Sczanieckiego z 4 VI 1721 nr 6); por. S. Bednarski. 
Upadek i odrodzenie szkól jezuickich w Polsce, Kraków 1933, s. 48.

W pierwszych latach XVIII w., dzięki fundacji ks. Jana Łuczkiewicza, 
wprowadzono w Sandomierzu pełny kurs teologii scholastycznej i pole
micznej, prawa kanonicznego i Pisma św. dla kleryków diecezjalnych. 
Wizytator prowincji polskiej - Reinhold Gert przeniósł w 1719 r. do San
domierza również jezuickich studentów teologii. Okazało się jednak, że nie 
jest to korzystne miejsce na studia dla kleryków jezuickich, dlatego w 1721 r. 
Sczaniecki zdecydował o ich powrocie do Poznania16.

Jako prowincjał uzyskał zgodę generała zakonu na podniesienie rezy
dencji w Stanisławowie do rzędu pełnoprawnych kolegiów i ulokował na 
dobrach kolegium wspomniane wyżej sumy, przeznaczone na powiększenie 
fundacji misji w Konstantynopolu17. Jesienią 1722 r. jezuici stanisławowscy 
przenieśli się z tymczasowej drewnianej rezydencji do nowego domu. Pierw
szym rektorem kolegium został 10 października 1722 r. Tomasz Załęski18.

Podczas prowincjalskich wizytacji, i w pozostawianych ordynacjach, 
Sczaniecki wykazywał dużą dbałość o poziom jezuickich szkół i teatru, zale
cał, aby deklamacje i występy szkolne były krótkie, jasne i pozbawione zbyt 
wyszukanej scenografii. Zwracał uwagę na zaniedbania w nauczaniu mate
matyki, piętnował zaniedbywanie powtórek z tego przedmiotu i domagał się 
od profesorów sumienności19.
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Wśród duchowieństwa polskiego, diecezjalnego i zakonnego, Sczaniecki 
cieszył się wielkim autorytetem. Nic dziwnego, że franciszkanin Jerzy Lud
wik Miskę zadedykował mu, jako prowincjałowi, kazanie Ogień gorejący, 
świecący i palący S. Ignacy Loyola Societatis lesu fundator..., opublikowane 
w Kaliszu w 1731 r.20

20 Estreicher, t. 22, s. 419.

21 W 1725 r. zbudowano wieże kościelne. Por. ARSI, Pol. 58 f. 283r-v, 284v.

22 Nationalbibiiothek, Wien, rkps 11 988 s. 685-702 (Historia Collegii Leopoliensis).

23 ARSI. Congregationes 89 f. 176v.

W 1723 r. Sczaniecki objął stanowisko rektora kolegium i prefekta trwa
jącej rozbudowy kościoła w Poznaniu (1723-26)2Nadal zabiegał o wysoki 
poziom szkół jezuickich. Po przekazaniu funkcji rektora w 1726 r. jako pre
fekt rozbudowy kontynuował swą misję w Poznaniu. Opublikował w tym 
czasie książkę Remonstratio contra cuiusdam D. Lutherani tnellite maledicam 
de Sanctissimo D. nostro Benedicto XIII demonstrationem (Poznań 1727), 
w której zwalczał pogląd, jakoby papież Benedykt XIII aprobował protestan
tyzm. Zdanie takie zostało wyrażone w piśmie Curiosa demonstratio, wy
danym w sprawie dysydentów toruńskich, które zawierało również dekret 
króla Augusta II odnośnie do tzw. „sprawy toruńskiej” z 1724 r. Sczaniecki 
zadedykował swą książkę arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Teodorowi Po
tockiemu, dobrodziejowi polskich jezuitów.

We wrześniu 1728 r. Sczaniecki został rektorem we Lwowie i pełnił swój 
urząd do 1731 r. W 1730 r. uroczyście zainaugurował w kościele rozpoczęcie 
działalności Bractwa Serca Jezusowego ufundowanego przez Marchocką, 
łowczynę lwowską,. Utrzymywał przyjazne kontakty ze szlachtą i zakonami; 
często przyjmował zaproszenia do wygłaszania okolicznościowych kazań22. 
30 października 1730 r. na kongregacji prowincji został wybrany delegatem 
na kongregację generalną w Rzymie, w czasie której generałem zakonu wy
brano Franciszka Retza oraz szeroko omawiano konieczność opierania się 
w nauczaniu jezuickim na filozofii Arystotelesa z pewnymi tylko ustępstwa
mi na rzecz nauk nowszych „przyjemnych”, nie będących w sprzeczności 
z dotychczasową nauką. W czasie kongregacji, trwającej od listopada 1730 r. 
do lutego roku następnego, rektora Sczanieckiego zastępował we Lwowie 
Władysław Żółtowski23. Sam Sczaniecki natomiast opublikował Serce J. W. 
JMP. Stefana Potockiego (Lwów 1730) kazanie wygłoszone we Lwowie na 
pogrzebie Stefana Potockiego, marszałka nadwornego koronnego, dedykowa
ne córce zmarłego.
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Jako doświadczony administrator pełnił od 1731 r. obowiązki doradcy 
rektora we Lwowie (1731-72), w Kaliszu (1732-34) i w Poznaniu (1734-37). 
Wydał wówczas kazanie wygłoszone prawdopodobnie w Poznaniu w 1733 r. 
podczas poświęcenia kościoła Św. Antoniego (niezachowane) oraz kazanie 
panegiryczne Pierwsza msza pospolicie szczególna (Poznań 1734) z prymicji 
Józefa Kierskiego, kustosza katedralnego poznańskiego zadedykowane Mar
iannie z Zakrzewskich Kierskiej, kasztelanicowej rogozińskiej.

Według opinii Załęskiego „ani katedra szkolna ani przełożeńskie trudy 
i kłopoty nie były w stanie oderwać go od ambony, bo nauce jego równała się 
potęga wymowy i żarliwość o zbawienie dusz ludzkich”24. Stefan Sczaniecki 
zmarł w Poznaniu 26 kwietnia 1737 r.

24 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 3, s. 1092; J. Pelczar w Zarysie dziejów kaznodziejstwa 
w Kościele katolickim (cz. 2, Kraków 1896, s. 263-264) wyliczył jedynie wszystkie kazania 
Sczanieckiego, nie podejmując się jednak ich oceny.

25 R. Darowski, Filozofia Stefana Sczanieckiego (1658-173 7), w: Jezuicka ars educandi. 
Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Piechnikowi SJ, Kraków 1995, s. 53-65; 
Toż w: R. Darowski, Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku, Kraków 1998, 
s. 183-197.

26 W. Augustyn, Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971, s. 345.

Dorobek naukowy i publicystyczny Sczanieckiego, zajmującego się prze
cież głównie administracją kolegiów jezuickich i prowincji polskiej, jest wy
jątkowo bogaty. Obok pism pedagogicznych na pierwsze miejsce wysuwają 
się ogłoszone drukiem dwa tomy wykładów z filozofii.

Jego filozofia nie była dotąd przedmiotem bliższych badań, dopiero analiza 
tekstów i podsumowanie, dokonane przez Romana Darowskiego25, zwróciły 
uwagę na filozoficzne poglądy wybitnego jezuity. O jego dwóch książkach 
wydanych drukiem wspomniał wcześniej jedynie Władysław Augustyn, za
znaczając, że obie te prace „są utrzymane w duchu tradycyjnego tomizmu”26.

Stefan Sczaniecki opublikował wykłady z logiki i fizyki, nie wydał na
tomiast drukiem wykładów z metafizyki. Dlatego poglądy dotyczące tej ostat
niej można poznać wyłącznie z rękopisów (dyktatów).

Filozofia Sczanieckiego jest w swym głównym nurcie filozofią arysto- 
telesowską, choć widać w niej także wyraźne wpływy późniejszych chrześci
jańskich komentatorów Stagiryty, zwłaszcza Tomasza z Akwinu i Franciszka 
Suareza. Nie mamy tu jednak do czynienia - jak to było w XVI i na początku 
XVII w. - z komentarzem do głównych traktatów Arystotelesa, lecz z pracą 
samodzielną.
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Wpływ nurtu suarezjańskiego ujawnia się w szczególności w przekonaniu, 
że pojęcie bytu jest jednoznaczne, między istotą a istnieniem nie ma różnicy 
rzeczowej, materia pierwsza posiada własne istnienie, różne od istnienia for
my. Sczaniecki przyjmuje też - typowe dla szkoły suarezjańskiej - tzw. mo
dusy, czyli realne modyfikacje bytu.

Filozofowanie Sczanieckiego jest mocno uwarunkowane wiarą i teologią, 
co w owych czasach było rzeczą oczywistą i nie budziło zastrzeżeń. Do 
zagadnień teologicznych nawiązuje częściej niż wielu jemu współczesnych, 
a niekiedy argumentacja teologiczna stanowi składową dowodzenia.

Sczanieckiego można śmiało zaliczyć do wybitniejszych teologów swego 
okresu. Wprawdzie nie opublikował osobnego zarysu teologii, to jednak ze 
wszystkich publikacji przebija głęboka znajomość tej dziedziny i umiejętność 
posługiwania się argumentami teologicznymi.

Z dziedziny teologii polemicznej ukazały się wspomniane wyżej rozpra
wy: Szczera prawda przeciw obłudnemu fałszowi (Poznań 1719), ogłoszona 
później również w tłumaczeniu łacińskim Nuda veritas (Poznań 1723), oraz 
Remonstratio contra cuiusdam D. Lutherani mellite maledicam de Sanctissi- 
mo D. nostro Benedicto XIII demonstrationem (Poznań 1727).

Najwięcej publikacji ogłosił Sczaniecki z zakresu kaznodziejstwa, które 
było pasją jego życia. Rodzinne koligacje i sława kaznodziejska dostarcza
ły mu wielu okazji do wygłaszania okolicznościowych kazań z okazji 
święceń kapłańskich, ślubów i pogrzebów. Cechowały się one solidną pod
budową teologiczną, barwnym tłem historycznym, a często zawierały też 
szczegółowe informacje genealogiczne. Osobnego zbioru kazań Sczaniecki 
nie opublikował.



Szkolnictwo jezuickie 
w początkach XVIII w.

Stefan Sczaniecki żył i działał w okresie największego upadku szkol
nictwa polskiego. Najpierw sam jako uczeń i student doświadczył oderwania 
teorii i nauki od życia, potem jako nauczyciel dostrzegał wielkie trudności 
w przełamywaniu narosłych tradycji i nieżyciowych przepisów. Widział też, 
że wielu światłych jezuitów jest świadomych upadku szkolnictwa swojego 
zakonu i szuka sposobów jego naprawy27.

27 S. Bednarski. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, s. 44.

Powszechnie wiadomo, że szkoły jezuickie już w trzecim dziesięcioleciu 
XVII w. zaczęły przeżywać poważny kryzys. Brak odpowiedniej kadry 
nauczycielskiej, zerwanie kontaktów z Zachodem i uleganie poglądom 
sarmackim prowadziło do przewagi werbalizmu nad treścią, wzrostu sztucz
ności i manieryzmu, do lekceważenia przedmiotów humanistycznych, czyli 
języków klasycznych, głównie greckiego, i rozwijania wyższych studiów fi
lozoficznych i teologicznych jako bardziej praktycznych. Niemożność otwar
cia w Prowincji Polskiej własnej Akademii, wobec sprzeciwu Akademii 
Krakowskiej (upadek szkół na Litwie, gdzie istniała Akademia Wileńska był 
mniejszy), a także częste wojny i epidemie dezorganizowały pracę szkolną. 
Rygorystyczne trzymanie się szczegółowych przepisów Ratio studiorum pro
wadziło do skostnienia programu szkolnego. Podejmowano próby tworzenia 
studiów matematycznych obok studiów humanistycznych. Zorganizowano 
je w 1673 r. w Jarosławiu, a później w Poznaniu. Z inicjatywy Jana Sobies
kiego planowano też utworzenie w Jarosławiu szkoły rycerskiej, ale projekt 
ten, z powodu braku funduszy, nie został zrealizowany.

Dopiero od końca XVII w. można obserwować nieśmiałe próby przeła
mania kryzysu. W wielu kolegiach uporządkowano biblioteki i sprowadzono 
nowe książki z Zachodu, starano się ponownie nawiązywać kontakty nauko
we z ośrodkami zachodnimi. Niestety wojna północna zahamowała na wiele 
lat wszelki rozwój kolegiów i szkół. Mimo tego w Sandomierzu już 
w 1709 r., a więc w okresie wojennym, wprowadzono do szkół nauczanie 
języka francuskiego i niemieckiego. Po zakończeniu walk, języków tych 
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zaczęto nauczać w Gdańsku w 1719 r., a w 1728 r. w Stanisławowie. Znajo
mość języków nowożytnych miała dopomóc wychowankom w nawiązywaniu 
kontaktów z Zachodem i dać możliwość korzystania z najnowszej zachodniej 
literatury.

Ważny okres w dążeniu do naprawy szkół jezuickich stanowiły rządy pro
wincjała polskiego Adriana Miaskowskiego (1708-12), który zapoznawszy 
się ze stosunkami panującymi w prowincji, wydał 26 marca 1711 r. obszerny 
memoriał do przełożonych na temat szkół i kaznodziejstwa. Zebrał w nim 
dotychczasowe przepisy zakonne i zachęcał, aby wszyscy wspólnym wy
siłkiem przyczyniali się do podniesienia poziomu szkół, które dotąd były 
główną chlubą Towarzystwa w Polsce.

„Dzisiaj - narzekał prowincjał - obniżył się szacunek dla zawodu nauczy
cielskiego; chociaż nie brak nam ludzi zdolnych i wybitnych, także i w nau
kach humanistycznych, to jednak większość ojców raczej ubiega się o zajęcia 
rozrywające, głośne, o prace na dworach magnatów, o znajomości i przy
jaźnie z nimi, albo o katedry filozofii, by na nich uprawiać przesadną spe
kulację. Zapobiec temu i podnieść szacunek dla zawodu nauczycielskiego 
w szkołach niższych potrafi przede wszystkim szczególna miłość i opieka 
przełożonych nad nauczycielami. Skarżą się bowiem magistrzy humaniorów, 
że po kolegiach są zaniedbani, pogardzani i stawiani na ostatnim miejscu. Nic 
przeto dziwnego, że niewielu znajdzie się między nimi takich, którzy by, 
zwłaszcza widząc w sobie zdolności do innych, bardziej zaszczytnych zajęć, 
chcieli całymi latami oddawać się nauczaniu. To niskie pojęcie o zawodzie 
nauczycielskim jest sprzeczne z instytutem zakonu i powinno być bezwzględ
nie usunięte. Należy nauczycielom dawać w każdym tygodniu odpowiedni 
odpoczynek, przepisy zwyczajowe prowincji dla ich dobra trzeba zacho
wywać ściśle, dbać o ich zdrowie, a chorych lub przemęczonych pracą 
troskliwie pielęgnować”28.

28 ATJKr. rkps 234, s. 357 (list z 26 III 1711); por. S. Bednarski. Upadek i odrodzenie 
szkół jezuickich w Polsce, s. 41-42.

Nie sposób przecenić w takiej sytuacji pożyteczności podręcznika peda
gogiki, a po części i metodyki, Stefana Sczanieckiego pod tytułem Professio 
circa puerorum in virtute, sapientia et politie institutionem, seu ars docendi 
religiose, utiliter, honeste, professoribus Societatis desu Provinciae Polonae 
a Stephano Szczaniecki S.J. proposita (Kalisz 1715), przeznaczonego dla 
jezuickich nauczycieli klas niższych. Celem autora jest przede wszystkim 
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przekonanie początkujących pedagogów o doniosłości ich pracy, o celowości 
wysiłków, a także wzbudzenie chęci do gorliwego nauczania. Publikacja jest 
zatem owocem inspiracji podobnych do tych, którymi kierował się wspom
niany prowincjał Miaskowski.

Stanisław Bednarski, w fundamentalnym dziele o szkolnictwie jezuickim, 
wracał niezwykle często do podręcznika Sczanieckiego, zaznaczając, że aż 
do polskiego przedruku pozycji Juventiusa, De ratione docendi et discendi, 
tj. do roku 1746, był on jedynym przewodnikiem pedagogicznym, dającym 
młodym nauczycielom zbiór praktycznych wskazań i rad29.

29 Pierwsze wydanie Juventiusa ukazało się w 1703 r. z polecenia XIV Kongregacji 
Generalnej zakonu. Książka znana była jezuitom polskim, jednak nie była tak powszechnie 
dostępna, jak jej polski przedruk z 1746 r.; por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól 
jezuickich w Polsce, s. 42.

30 Wydanie pierwsze nie zachowało się, a wyszło przed śmiercią autora, czyli przed 
1724 r. Wydanie drugie ukazało się w 1744 r. w Wilnie i należy dziś do wielkich rzadkości 
bibliograficznych; por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól jezuickich w Polsce, s. 42.

31 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól jezuickich w Polsce, s. 41.

32 ARSI, Congrcgationes 89 f. 364.

Również prowincja jezuitów litewskich zdobyła się na skromny podręcz
nik, lub raczej zbiór praktycznych uwag metodyczno-wychowawczych, pt. 
Praxis de natura, motivis et mediis Magisterii Grammatices ad usum Pro- 
fessorum classium S. I. (Denuo impressa A.D. 1744, Vilnae). Książeczka 
została wydana anonimowo, ale przypuszcza się, że jej autorem był Tobiasz 
Arent (1646-1724). od 1701 do 1705 r. prowincjał litewski, cieszący się-jak 
głosi jego nekrolog - sławą znakomitego pedagoga’0.

Także Reinhold Gert, wizytator i prowincjał prowincji polskiej, kierujący 
nią w latach 1715-1720, w swych listach i memoriałach zwracał szczególną 
uwagę na przygotowanie nauczycieli. Domagał się mądrego podejścia do 
reformy szkół oraz troski o właściwy dobór lektur i urządzenia bibliotek’1. Te 
wskazówki były jakimś odzwierciedleniem postulatów zawartych w książce 
Sczanieckiego.

Jezuici polscy nadal jednak odczuwali brak dobrego podręcznika meto- 
dyczno-pedagogicznego, mimo że w Polsce i na Litwie pojawiły się publi
kacje pierwszych tego typu książek. W 1737 r. na kongregacji prowincjalnej 
w Krakowie sformułowano postulat, w którym domagano się od generała za
konu wydania podręcznika pedagogicznego obowiązującego w całym Towa
rzystwie Jezusowym’2.
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W odpowiedzi generał wskazał na podręcznik Józefa Juventiusa, który 
9 lat później został przedrukowany w Polsce. Polscy jezuici nie zdobyli się 
niestety na własny podręcznik, prawdopodobnie nie z braku potencjalych 
autorów, lecz odwagi33.

33 Brak odwagi płynął prawdopodobnie z trudności pogodzenia wymogów Ratio studio- 
rum z potrzebami nowych czasów; por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól jezuickich 
w Polsce, s. 43.

34 ATJKr. rkps 244, s. 621 (list z 25 VII 1730); S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól 
jezuickich w Polsce, s. 43-44.

Pomimo odgórnych napomnień, rozporządzeń i aktów stan szkół nie po
prawił się znacząco, skoro nie ustały skargi na poziom nauczania. Prowincjał 
polski Marcin Trąbczyński (1723-27) oraz litewscy Władysław Dauksza 
(1723-27, 1735-38) i Wojciech Bohuszewicz (1727-31) nadal ubolewali nad 
stanem szkolnictwa i przywoływali do porządku nauczycieli.

Prowincjał Wojciech Bohuszewicz m.in. pisał: „Jaką mamą jest obecnie 
sława szkół naszych, nikomu nie jest tajemnym. Przyczyny tego zła są przede 
wszystkim dwie: patrzenie przez palce ze strony prefektów szkół i ostateczne 
lenistwo (supina desidia) nauczycieli. Wina prefektów polega na tym, że nie 
wizytują według przepisów szkół, nie są obecni na lekcjach, nie przeglądają 
ćwiczeń zadawanych przez magistrów, nie pilnują wreszcie, czy nauczyciele 
idą na lekcje przygotowani i z jakim skutkiem uczą. Winą zaś magistrów jest, 
że nie przykładają się do tej świętej pracy i do troski o postępy uczniów; 
wykłady przepisane tak dla klas humanistycznych, jak i najniższych, zwykle 
zaniedbują; dlatego zdarza się bardzo często, że uczniowie nie znają autorów 
swych kursów, zdumiewają się, gdy usłyszą nazwiska Liwiusza, Kurcjusza, 
Seneki, Marcjalisa, Horacego, Wergilego itd.”34.

Radykalna reforma szkół jezuickich dokonała się dopiero w połowie 
XVIII w. po długich i żmudnych staraniach zapoczątkowanych niewątpliwie 
działalnością pijara Stanisława Konarskiego.

W tym kontekście dzieło Sczanieckiego stanowi jedno z ważniejszych 
źródeł historycznych do poznania dziejów szkolnictwa jezuickiego w począt
kach XVIII w. Jest również jednym z nielicznych przekazów źródłowych 
ukazujących życie szkoły od wewnątrz, jej cele i ideały oraz codzienność 
nauczycieli i uczniów.



Wprowadzenie
do podręcznika Stefana Sczanieckiego

Układ podręcznika

We wstępie do swego podręcznika Sczaniecki zwraca uwagę na wznio
słość zawodu nauczycielskiego i gorąco apeluje do młodych zakonników 
o gruntowne przygotowywanie się do uczenia, a następnie solidne wykony
wanie swych obowiązków.

Rozdział pierwszy poświęcony jest formacji duchowej kandydatów na 
nauczycieli: mają posiąść jak najwięcej cnót i zalet oraz poznać metody 
obchodzenia się z ludźmi. Wszystko to ma decydujący wpływ na późniejsze 
oddziaływanie na ucznia.

Rozdział drugi poświęcony jest formacji naukowej, sposobom zdobywania 
solidnej wiedzy, którą przekazuje się uczniom.

W rozdziale trzecim autor omawia sposób zachowania, jakim powinien 
odznaczać się wzorowy nauczyciel.

Do podręcznika Sczaniecki dołącza „Reguły wspólne dla profesorów klas 
niższych”, wyjęte z Ratio studiorum.

Nauczyciel

Zarówno Ratio studiorum, jak i inne przepisy zakonne, pojmują rzetelne 
wykonywanie zawodu nauczyciela jako sprawę sumienia, cel życia i warunek 
samego zbawienia. Sczaniecki myśli podobnie, dlatego przypomina nau
czycielowi o odpowiedzialności nie tylko przed przełożonymi i społe
czeństwem, ale przede wszystkim przed Bogiem. Jezuickiemu nauczycielowi 
stawia się bardzo wysokie wymagania co do jego osobistych zalet i we
wnętrznego przygotowania. Najważniejszą rzeczą, decydującą o powodzeniu 
całej pracy wychowawczej, jest osobisty przykład nauczyciela, jego cnota, 
wewnętrzne wyrobienie, zewnętrzne opanowanie, powaga i dobroć. Scza
niecki w ostrych słowach piętnuje wychowawcę wywołującego zgorszenie 
młodzieży. Nauczyciel pragnący pozostać na wysokim poziomie moralnym 
musi nieustannie nad sobą pracować, troszczyć się o łączność z Bogiem przez 



22 Wprowadzenie do podręcznika Stefana Sczanieckiego

życie wewnętrzne i modlitwę, ciągle badać i analizować swe postępowanie, 
przypominać sobie pobudki skłaniające do sumiennego wykonania obo
wiązków, tj. wielkość zawodu nauczycielskiego, jego znaczenie dla Kościoła 
i Ojczyzny, przykład Chrystusa, który ukochał dzieci, wzory wielkich 
wychowawców, a także szkody wynikające z niedbalstwa. Brak sumienności 
nauczyciela zniesławia zakon, sprzeciwia się woli fundatorów, marnuje ich 
ofiarność na rzecz kolegiów, przynosi wielką szkodę młodzieży, która z winy 
wychowawcy traci najlepsze lata młodości, w końcu krzywdzi rodziców, 
daremnie ponoszących koszty wychowania i wykształcenia dzieci35.

35 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, s. 376.

36 S. Sczaniecki, Professio, s. 41.

37 S. Sczaniecki, Professio, s. 34.

Nauczyciel świadomy ważności swego zawodu powinien zachęcać chłop
ców, by uczyli się nie ze strachu przed karą, nie dla zaspokojenia ambicji, 
zdobycia w przyszłości dobrobytu, nie po to, by panować łatwiej nad pod
danymi, nie ze względu na jakiekolwiek przemijające wartości, lecz dla 
lepszego poznania prawdy, większej bojaźni, miłości i czci Boga, dla obrony 
wiary i oświecenia swych poddanych. Młodzi uczęszczają do szkoły, aby 
w przyszłości - np. w sądach lub na sejmach - zadośćuczynić obowiązkom 
swego stanu i wymaganiom dobra powszechnego z pożytkiem własnym 
i innych, by nie uciekać się do grabieży, przewrotnego postępowania lub 
podstępu w celu zdobycia, utrzymania lub pomnożenia swego majątku36.

Aby zachować bezinteresowność i niezależność w postępowaniu nauczy
ciele podlegają surowemu zakazowi przyjmowania jakichkolwiek upomin
ków od opiekunów, rodziców lub uczniów (także tych mieszkających 
bezpłatnie w bursach). Nie wolno im też wykorzystywać tychże do jakich
kolwiek posług, zwłaszcza w prywatnych potrzebach37.

Porządek dnia w szkole

Podręcznik podaje typowy plan dnia. Uroczysta inauguracja roku szkol
nego następowała zasadniczo 1 września. Na wakacje przeznaczony był tylko 
jeden miesiąc - sierpień. 2 września młodzież słuchała mszy św., a następnie 
zaczynały się zwykłe lekcje, które odbywały się przed południem i po 
południu we wszystkie dni powszednie z wyjątkiem czwartków. Zależnie od 
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pory roku i miejscowych zwyczajów, młodzież zbierała się w szkole przed 
godziną siódmą łub przed wpół do ósmej rano. Opiekun klasy czytał katalog 
uczniów, załatwiał sprawy bieżące, po czym udawano się na cichą mszę św. 
do kościoła lub do kaplicy. Pół godziny później zaczynała się nauka. Klasy 
podzielone były na dekurie, każda dziesiątka (względnie każda ławka) miała 
swego dekuriona, którego wymieniano co miesiąc. Chodziło o to, by pilnując 
innych, siebie nie zaniedbywał38.

38 J. Juventius, De ratione discendi, Lublin 1747, s. 147; S. Sczaniecki, Professio, s. 114.

39 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, s. 109-110.

W czasie pierwszej pół godziny zajęć dekurionowie przepytywali kolegów 
z fragmentów zadanych do nauczenia na pamięć (tzw. exercitium memoriae), 
odbierali zadania, notowali na kartce nieobecnych oraz tych, którzy wrócili 
do szkoły po nieobecności, jak również tych, którzy nie przynieśli książek 
itp. Jeśli z owej pół godziny pozostało nieco czasu profesor załatwiał sprawy 
bieżące, wydawał rozporządzenia i udzielał napomnień. Następna pełna go
dzina poświęcona była powtórzeniu ostatniej lekcji oraz wyłożeniu nowej. 
W czasie drugiej godziny pisano temat zadania domowego, względnie w kla
sach niższych przerabiano gramatykę i jakiegoś autora oraz wykonywano 
różne ćwiczenia. Po południu porządek lekcji był podobny, z tą różnicą, że 
nie dawano tematu zadania, ale poprawiano zadanie poranne. W zimowe 
czwartki lekcje odbywały się tylko do południa, a po południu urządzano 
wspólne wycieczki. Od maja do jesieni cały czwartek przeznaczony był na 
odpoczynek. Sobota poświęcona była na powtórki przeprowadzane nie przez 
dekurionów, ale samego profesora39.

Szkoła

Wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu, naczelną zasadąjezuickiej meto
dyki był nacisk na treść jakiejś reguły, a nie na słowa lub ich bezmyślne powta
rzanie. W czasie lekcji wykładano przeważnie tylko jedną regułę i zatrzymy
wano się przy niej tak długo, aż wszyscy bez wyjątku zrozumieli jej znaczenie 
i treść. Aby to osiągnąć, starano się o ograniczenie treści. Logiczna zwartość 
i koncentracja tematów, ich konsekwentne przedstawianie stało w szkołach 
jezuickich znacznie wyżej niż w innych szkołach średnich przełomu XIX 
i XX w. Dopiero najnowsza metodyka nauczania powróciła do tego systemu.
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Rezultatem tak pojętej koncentracji treści była, znów wbrew utartym 
przekonaniom, praktyczność i przydatność, na które zwracano uwagę nawet 
przy uczeniu podstaw gramatyki. Chodziło o to, by nie tylko uczyć od sa
mego początku budowania poprawnych, choć prostych zdań, ale przede 
wszystkim by związać naukę szkolną z życiem praktycznym, z zaintereso
waniami ucznia i potrzebami jego otoczenia.

Trzecią zasadą w nauczaniu jezuickim było unikanie przeciążenia ucz
niów. „Lepiej smakuje pokarm w niewielkiej co prawda ilości, ale dobrze 
ugotowany i przyprawiony - pisał Sczaniecki - niż obfite, ale ordynarne 
jedzenie (crudague infarcinatió), które chwilowo mami poczuciem obfitości, 
ale nie syci żołądka, jak tego dowodzi szybko powracający głód”40.

40 S. Sczaniecki, Professio, s. 79; S. Bednarski. Upadek i odrodzenie szkół Jezuickich 
w Polsce, s. 171-172.

41 S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, s. 172.
42 • •‘ S. Sczaniecki, Professio, s. 81-83; por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół 

jezuickich w Polsce, s. 182.

Każda klasa miała określony cel i zadania. Infima dawała podstawy łaciny 
i ogólnego wyrobienia umysłowego przez tzw. rudimenta, obejmujące pozna
nie części mowy, odmianę rzeczowników i czasowników oraz elementarne 
zasady składni. W klasie gramatyki uczeń zapoznawał się już z całą grama
tyką, lecz nie wyczerpująco. W pełni poznawał ją dopiero w klasie syntaksy. 
W klasie poetyki (humanitatis) przechodził od gramatyki do pełniejszego po
znania języka, doskonaląc przede wszystkim styl. Po wpojeniu poprawności 
gramatycznej wprowadzano ucznia w tajniki artystycznej strony języka i roz
budzano w nim zdolności twórcze, po to, by w ostatniej, najwyższej kla
sie - retoryki, osiągnął doskonałe, użyteczne posługiwanie się językiem41.

Jednym z wyraźniejszych przejawów wypaczenia jezuickiej metodyki, 
szczególnie w nauczaniu języka łacińskiego w Polsce, było nadmierne za
miłowanie do subtelności gramatyczno-językowych. Piętnował je silnie 
Sczaniecki:

„Nauczyciel niech wykłada stylem prostym i powszechnie używanym, tak 
polskim jak i łacińskim; niech nie wymyśla przesadnie zawiłych konstrukcji. 
Posługując się taką metodą, marnuje się zwykle czas i dręczy umysły 
uczniów i pedagogów nadmiarem zawiłości, które nie przynoszą żadnych 
korzyści”42.

Podstawowym podręcznikiem w nauce gramatyki łacińskiej, a pośrednio 
i polskiej, był tzw. „Alwar” (od nazwiska autora Emmanuela Alvareza) - De 
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institutione grammatica libri tres. Obowiązywał on we wszystkich szkołach 
jezuickich od końca XVI w. Z biegiem czasu gramatyka Alvareza była 
zmieniana i udoskonalana tak, że osiemnastowieczne wydania nieznacznie 
tylko przypominały wcześniejsze. Postarano się przede wszystkim o skróce
nie książki przez usunięcie z niej zbyt długich dygresji historycznych i filo
zoficznych, a nastęnie wyodrębniono partie przeznaczone wyłącznie dla 
nauczyciela. W wydaniach polskich wprowadzono język polski do przy
taczanych przez podręcznik przykładów. Nauka gramatyki łacińskiej stała się 
w ten sposób również nauką gramatyki języka ojczystego. Zresztą sam Alva- 
rez zalecał używanie języka ojczystego w początkowych wykładach oraz do
stosowanie całej nauki do wieku, zdolności i przygotowania uczniów. 
W końcu całe partie podręcznika zastąpiono nowymi. Tak przerobiona gra
matyka Alvareza przetrwała do czasów Komisji Edukacji Narodowej.

Jezuici polscy, z powodu braku rodzimej terminologii, nie czuli się na si
łach, aby stworzyć nową gramatykę języka łacińskiego, dlatego pozostali 
przy poprawionym „Alwarze”. Nie był to jednak podręcznik dla samouków, 
ale gramatyka, której uczył nauczyciel kierujący pracą ucznia.

Gdy chodzi o sprawę języka polskiego, to Sczaniecki z naciskiem przy
pominał, aby nauczyciel wykładał stylem „prostym i powszechnie uży
wanym”, posługując się przy tym językiem polskim lub łacińskim43. Język 
ojczysty nie stanowił wtedy jeszcze osobnego przedmiotu i nauczany był po
średnio w czasie innych zajęć.

43 S. Sczaniecki, Professio, s. 81.

44 S. Sczaniecki, Professio, s. 87.

Poważny kryzys przeżywało nauczanie języka greckiego, do tego stopnia, 
że na początku XVIII w. w ogóle go zaniechano. Sczaniecki wzywał nauczy
cieli, aby uczyli greki, a jako minimalnych wyników żądał, aby uczniowie 
znali na pamięć po grecku przynajmniej Ojcze nasz, Zdrowaś, Wierzę i parę 
zdań z Ewangelii44.

Wychowanie

Według przepisów zakonnych jezuiccy wychowawcy mieli się odznaczać 
łagodnością, dobrocią połączoną z powagą i wielkim poszanowaniem 
godności ucznia. Te wszystkie zasady omówiono wstępnie już przy przed
stawianiu cech dobrego nauczyciela.
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Pedagogika jezuicka, jako jedna z pierwszych, przyjęła praktyczną zasadę, 
że stosunek wychowawcy i wychowanka musi się opierać na miłości i życz
liwości. Podobne idee szerzyli już wcześniej niektórzy humaniści. Nie ulega 
wątpliwości, że ich poglądy wpłynęły na kształtowanie się jezuickiego 
szkolnictwa.

Kary w szkole miały być stosowane w ostateczności; wśród nich na ostat
nim miejscu stało bicie, aplikowane nie przez samego wychowawcę, lecz 
osobnego korektora45.

45 Zasady te podaje Ratio studiorum (Regulae magistri scholarum inferiorum, 39, 40, 
p. 83). S. Sczaniecki w swej książeczce Professio (s. 31nn) podał brzmienie reguł i omówił 
je; por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, s. 18.

46 S. Sczaniecki, Professio, s. 31-33; S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich 
w Polsce, s. 394.

47 S. Sczaniecki, Professio, s. 19-47; S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich 
w Polsce, s. 380.

Sczaniecki zalecał, aby kary były raczej zaniżone niż zawyżone, a na 
pewno nie upokarzające, zwłaszcza w stosunku do dzieci szlacheckich i star
szych chłopców. Przed wymierzeniem kary nauczyciel powinien spokojnie 
porozmawiać z winowajcą, pokazać mu wewnętrzną złość przewinienia, 
wyrządzoną szkodę, obrazę Boga i ludzi. Chłopcy powinni wiedzieć i wy
czuwać, że nauczyciele potępiają błędy, a nie osoby, i nie kierują się żądzą 
zemsty lub innym niewłaściwym uczuciem, lecz jedynie troską o dobro szko
ły, winnego i dobro publiczne. W naganach nauczyciele mieli być opanowani 
i unikać wszelkich słów uwłaczających godności ucznia46.

Kościół

Wychowanie religijne opierało się przede wszystkim na nauce religii, jak 
również wdrażaniu w cały system praktyk religijnych, będących wyrazem 
pobożności. We wszystkich podręcznikach metodyczno-wychowawczych 
znajdujemy całe rozdziały zawierające wskazówki, jak przepajać naukę myślą 
religijną. Wykłady w szkole, ćwiczenia pisemne, uroczystości i święta, 
porządek dnia - to wszystko miało być okazją do dyskretnego, taktownego 
wplatania pouczeń etycznych. Autorzy podręczników ostrzegająjednak przed 
kaznodziejstwem i moralizowaniem47.

„Poznanie i miłość Stworzyciela, postęp w uczciwym życiu, w dobrych 
sztukach i w nauce na chwałę Boga...” - oto niektóre cele wychowania poda
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ne w' Ratio studiorum, a następnie przejęte przez Sczanieckiego. Są owocem 
katolickiego spojrzenia na świat, a przede wszystkim głębokiego przekonania 
o wartości duszy ludzkiej; dlatego też zawód nauczyciela jest niezwykle 
ceniony. Jego wzniosłość podkreśla nie tylko Ratio studiorum, ale i póź
niejsze, wydane po Sczanieckim, rozporządzenia i wypowiedzi kongregacji, 
generałów i prowincjałów. Ich idee rozwijali następnie jezuiccy pisarze 
w książkach adresowanych zwłaszcza do nauczycieli szkół niższych48.

48 Najwznioślej opisał zawód nauczyciela Franciszek Sacchini SJ w książce Paraenesis 
admagistros scholanm inferiorum S. I. (Romac 1625); por. również S. Sczaniecki, Professio 
i S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól jezuickich w Polsce, s. 18, przypis 1.

49 S. Sczaniecki, Professio, s. 38; S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich 
■w Polsce, s. 380-381.

50 S. Sczaniecki. Professio, s. 40; S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich 
w Polsce, s. 381.

Wychowanie oparte na powyższych przesłankach musiało być oczywiście 
wychowaniem religijnym. Jezuici mieli pomagać młodzieży przede wszyst
kim w zdobyciu cnoty pobożności, opartej na znajomości religii i na prakty
kach pobożnych. Równolegle z rozwojem pobożności szło wychowanie mo
ralne. Ratio studiorum, a za nim jezuiccy pedagodzy, polecali wyrabiać 
u chłopców karność i poszanowanie autorytetu przez posłuszeństwo, sumien
ność, pilność w nauce, czystość obyczajów, skromność i ogładę zewnętrzną.

W takiej atmosferze szkolnej nauczanie religii nie wymagało wielu go
dzin. Wykładano ją w niedzielę po południu. Klasy dzielono na trzy grupy: 
najmłodsze, czyli infimy i gramatyki, słuchały wykładu katechizmu w koś
ciele; klasa syntaksy poznawała katechizm w szerszym zakresie; z klasami 
poetyki i retoryki przerabiano w szkole w XVII i w początkach XVIII w. tzw. 
kontrowersje, czyli apologetyczne wyjaśnienie zasadniczych różnic między 
katolicyzmem a protestantyzmem49.

Prócz tego cała szkoła, z wyjątkiem dwóch najniższych klas, słuchała obo
wiązkowo w każdą niedzielę i święta kazania w kościele lub wykładu 
Pisma św. Uczniom infimy i gramatyki, nie przygotowanym jeszcze do słu
chania kazań, czytano w tym czasie w szkole wybrane fragmenty z asce
tycznych dzieł. W każdej klasie nauczyciel miał raz w tygodniu, zwykle 
w sobotę lub w wigilię jakiegoś święta, wygłaszać do młodzieży coś w ro
dzaju „zachęty” (tzw. egzorty) na tematy religijno-moralne. Wywody te mia
ły być proste, praktyczne, o charakterze przystępnej pogadanki50.
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Odpoczynek i organizacje młodzieżowe

Szkoła jezuicka miała obowiązek dbać o zdrowie uczniów. Młodzież 
wychodziła, często z chorągiewkami lub innymi emblematami, na łąki 
i polany, aby odpoczywać i bawić się przez kilka godzin pod okiem peda
gogów. Dozwolone były wszelkie gry i zabawy zespołowe z wyjątkiem tzw. 
kiczki51 oraz jakiejś podobnej gry zwanej vacillatio bacillorum, z powodu 
niebezpieczeństwa rozbicia głowy. Nie wolno było też grać w karty lub bawić 
się w inne gry pokątne, niezespołowe52.

51 Zabawa polegająca na podbijaniu krótkiego kawałka drewna zakończonego ostro z obu 
stron drugim podobnym kawałkiem - por. Słownik Języka Polskiego, t. 3, Warszawa 1961, 
s. 658.

52 Bibl. Jagicll. rkps 5194 - list S. Sczanieckiego z4 VI 1721.

53 S. Sczaniecki, Professio, s. 72-77.

54 S. Sczaniecki, Professio, s. 91-96.

Najczęściej wieczorami odbywały się zebrania akademickie, przygotowy
wano publiczne występy i przedstawienia. Sczaniecki przekazuje niewiele 
wiadomości o organizacjach szkolnych, nawet o powszechnej w szkole Soda- 
licji Mariańskiej. Zajmuje się natomiast, i to dość obszernie, sprawą burs mu
zycznych, opracowując wiele specjalnych pouczeń i przestróg dla kierow
ników chórów i prefektów owych burs53.

W osobnych paragrafach autor omawia zasady zachowania się uczniów 
poza szkołą, w domach rodzinnych, w czasie składania wizyt i w innych 
okolicznościach54.
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Qui erudiunt multos ad iustitiam, 
fulgebunt in perpetuas aetemitates 

Daniel 12

Qui feccrit et docuerit, hic magnus vocabitur 
in Regno Caelorum 

Matth. 5

Actus doccndi est perfectior quoad propriam 
specicm actu martyrii 

D.Th. 2.2.Q.24. a.3 ad 3

Prolusio ad ludi-magistros

Magna profecto res est, immo omnium, post ab aeterno Increatam, in tem- 
pore Incarnatam Sapientiam, Magnamque Eius Matrem (in suo genere) Ma- 
xima, esse professorem et magistrum scholarum, et quidem non per accidens 
et mercenarium, sed gratuitum ex professo, ac professione iurate religiosa! 
Fide quid eminentius? quae ad ipsum usquepertingit altissimum, et sine qua, 
impossibile est placere DEO? Spe, quid amplius? quae vasto sinu im!4jmen- 
sum numen et omnia, complectitur? Maior autem horum est charitas, quae se 
se in ipsissima DEI Ter Optimi Maximi viscera, penetrat, et tantum non iden- 
tificat. lam inter ipsas ut sic loquar charitates (quae duae sunt, sed prope 
identicae, DEI et proximi) maiorem hac, nemo habet, quam ut animam suam 
ponat. Quis (utique principalissimo motivo prae amore DEI) pro amicis? quid 
si etiam (ut ipsi 1ESU etSocietati eius passim contingit) pro ingratis? Ponunt 
muld, immo profusa charitate proiiciunt aurum et argentum, aliaque bona 
fortunae in pauperes; et positive magni fiunt. Ponunt alii etiam seipsos ad pe- 
des pauperum abluendos, ad obsequia charitativa incarceratorum, infirmo- 
rum, peste infectorum etc. consumunt vires, ac omnia pariter bona corporis 
sui exponunt. |5| Et hi, secundi, comparative adprimos, maiores sunt illis. 
Ponunt denique tertii animam suam, hoc est bona animi, hoc est: Nobilissi- 
mam sui portionem, qua rationales, qua homines sunt, et quod sine fictione, 
non sine multo labore didicerunt, id sine invidia, sine mercede communicant, 
et isti demum triarii, novissimi primi, et pares, imo quibusque maximis, post 
DEUM Ter Maximum maiores,



Ci, którzy kształtują wielu w sprawiedliwości, 
jaśnieć będą po wieczne czasy 

Daniel 12

Kto tego dokona i będzie nauczał, 
ten w królestwie Bożym wielkim nazwany będzie 

Mt 5

Czynność nauczania jest w swoim gatunku doskonalsza 
niż męczęństwo 

D.Th. 2.2.Q.24. a. 3 ad 3
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Zaiste ważna to rzecz - a jeśli nie zapomnisz o niestworzonej, istniejącej 
od wieków, a wcielonej w czasie, Mądrości i Jego wielkiej Matce, jest to 
rzecz najważniejsza w swym rodzaju - być profesorem i nauczycielem 
w szkole; nie z przypadku lub dla zapłaty, ale za darmo, z czystego za
miłowania i na mocy ślubowanej profesji zakonnej. Cóż jest wyższego nad 
wiarę, która dociera do samego Najwyższego, i bez której nie można się 
podobać Bogu? Cóż wspanialszego nad nadzieję, która łonem przestronnym 
ogarnia Bóstwo nieogarnione i wszystko inne? Przecież większa od nich jest 
miłość, która jest istotą Trójjedynego Boga i prawie się z Nim utożsamia. 
A wśród samych miłości (są dwie, niemal tożsame - miłość Boga i bliźniego) 
nie ma większej nad tę, gdy ktoś, kierując się przede wszystkim miłością 
Boga oddaje życie za przyjaciół! A cóż dopiero, jeżeli to czyni (jak się to 
samemu Jezusowi przytrafiło i Jego Towarzystwu zdarza) za niewdzięcz
ników? Wielu rozdaje biednym. Nawet kierując się wspaniałomyślną 
miłością wręcz rozrzuca złoto i srebro, a także inne dobra materialne, i rze
czywiście osiąga wielkość. Inni wydają samych siebie, stopy obmywają 
ubogim, z miłości posługują więźniom, chorym, dotkniętym zarazą itp. Tracą 
własne siły wyrzekając się wszelkich dóbr ciała. Oni - w porównaniu 
z pierwszymi - są więksi. Inni wreszcie oddają swoją duszę, a więc dzielą 
dobra duchowe (najszlachetniejszą część siebie) bez zapłaty. To, czego nie 
sprytem, lecz wielkim wysiłkiem się wyuczyli, to, co sprawia, że są ludźmi. 
Oni, choć wymienieni na trzecim miejscu, z ostatnich staną się pierwszymi, 
a nawet większymi niż ktokolwiek z największych poza Bogiem w Trójcy

55 W oryginale gra słówprolusio (przygrywka, wstęp) i ludus (szkoła, ale i zabawa, gra).
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utpote, quibus sub caelo, in suo genere, non surrexit Maior. Quia increatae 
et incarnatae sapientiae, ac aeternae veritatis oraculum est: maiorem hac 
charitatem neminem prorsus habere. Adstipulatur magistro suo Christo, gen- 
tium et ipse Doctor Paulus, dicens: Maior autem horum, et omnium, est cha- 
ritas. Et iterum supremus orbis Magister, qui est Christus Dominus, ait: Qui 
fecerit et docuerit, |6| hic magnus vocabitur in Regno Caelorum. Annon pa- 
ribus Franciae, grandibus Hispaniae, regum et Pontificum Maxitnis, et de- 
nique sub sole, omni maximo maiorem, merito Illum putes? Qui etiam supra 
solem, et in ipso Caelorum Regno, ubi omnes quibusvis mazimis maiores; sin- 
gulariter Hic magnus, non solum erit, sed et vocabitur, sen per compita caeli 
tertius a Iove proclamabitur, ut (immo millies plus) quam olim loseph apud 
Aegyptios, Mardochaeum apud Assyrios, Daniel apud Persas etc. Certesi mi
nimum maximi, maximum est minimi; quantae.putas magnitudinis, Hic ma
gnus erit! Qui etiam in Regno Caelorum, hoc estprope DEUM Ter Optimum 
Maximum, vere magnus vocabitur. Quod si quis praedicta Christi de cha- 
ritatis maioratu verba, litteraliter referat ad martyrium? Bene est, [7] quin 
et superabunde est! Nam Doctor Angelicus praefert martyrio meritum 
docendi; et merito sane! Si enim altero Ecclesiae Doctore, mellifluo Bernar- 
do teste, etiam quaelibet Religio est lentum martyrium, etsi violentia mitius, 
tamen diutumitate molestius:
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jedynym - bo pod niebem nie powstał nikt w swej naturze większy od nich. 
Mądrość bowiem niestworzona, ale wcielona, orzekła, że nikt nie ma 
większej miłości od tej właśnie56. Paweł, Nauczyciel Narodów, dołącza się 
do swego Mistrza mówiąc: z nich zaś największa jest miłość57.1 raz Chrystus 
Pan, najwyższy Nauczyciel Świata, mówi: Kto je wypełnia i uczy wypełniać, 
ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim™. Czyż nie sądzisz słusznie, że 
większy on jest niż parowie francuscy, grandowie hiszpańscy, najwięksi 
spośród królów i kapłanów? Wyniesiony będzie nad słońce, a w samym 
Królestwie niebieskim, gdzie wszyscy są więksi od jakichkolwiek naj
większych, on nie tylko będzie wielkim, ale tak będzie nazwany, a na niebies
kich przestrzeniach zostanie ogłoszony trzecim po Bogu, tak jak (owszem, 
tysiąc razy bardziej) niegdyś Józef u Egipcjan, Mardocheusz u Asyryj- 
czyków, Daniel u Persów itd. Zaprawdę, jeśli to co najmniejsze u najwięk
szego, staje się największym u najmniejszego, to jakąż wielkość ten wielki 
osiągnie? Przecież on nawet w Królestwie Niebieskim, czyli przy Bogu Trój- 
jedynym, nazwany będzie wielkim. A cóż dopiero, jeżeli ktoś wspomniane 
wyżej słowa Chrystusa odniesie bezpośrednio do męczeństwa? To dobrze, 
nawet bardzo dobrze! Doktor Anielski59 stawia zasługę nauczania wyżej niż 
męczeństwo; niewątpliwie słusznie! Jeśli bowiem, zgodnie ze świadectwem 
innego Doktora Kościoła, miodopłynnego Bernarda60, pobożność jest po
wolnym męczeństwem, łagodnieszym co prawda gdy chodzi o okrucień
stwo, ale bardziej uciążliwym gdy chodzi o długość trwania, to z pewnością 

56 Por. J 15, 13: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich”.

57 Por. 1 Kor 13, 13: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś 
największa jest miłość”.

58 Mt 5, 19.

59 Chodzi o św. Tomasza z Akwinu. Już jako nowicjusz dominikański Tomasz poprosił 
o łaskę zachowania niewinności duszy i ciała. W czasie snu ujrzał dwóch aniołów, którzy 
zapewnili go. że prośba została wysłuchana. Jak sam wyznaje, od tego czasu nic doświadczył 
najmniejszego ataku pożądliwości. W średniowieczu istniał zwyczaj dodawania do imion 
znanych doktorów epitetów lub określeń, które miały zwracać uwagę na ich charakterystyczne 
cechy oraz podkreślać godność i wyjątkowość osoby. Stosowano to zwłaszcza w przypadku 
doktorów teologii i prawa. 1 tak np. Joannes Tauler (zm. 1361) nazwany został illuminalus et 
sublimis, Duns Szkot (zm. 1308) subtilis, itd.

60 Chodzi o Bernarda z Clairvaux (zm. 1153), określonego jako Doctor Mellifluus (doktor 
miodopłynny), być może dlatego, że dużo mówił i pisał o miłości Bożej. Pszczelarze uznali 
go za swego patrona.
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Profecto professio scholaris, et professoralis, erit tantum non archimar- 
tyrium. Quodsi quorumvis etiam maioris iam aetatis, capacitatis, iudicii, et 
hoc est adultiorum, et in minoribus scholis iam perpolitorum, adeoque ad fa- 
ciliorem informationem habiliorum, minore labore, maiore honore, et effica- 
ciore celerioris solatii, fructusque illicio, tanti est apud super arbitrum 
DEUM institutio; quantae putas magnitudinis erit, meritum et plusquam mar
tyrium, docendi minorennes, rudesque pueros, et prima rudimenta? Maiore 
longe (ut per se, et per experi\S\entiam patet) labore; spe modica et sera, ac 
nulla mercede laboris! Hinc sapientissime per os Salomonis Spiritus S. Qui 
erudiunt inquit, hoc est e prima ruditate eruunt, et per rudimenta, quasi 
ferrea instrumentu, rudes adhuc truncos dedolant, olim in Mercurium parvo 
negotio formandos; Qui inquam erudiunt Multos, hoc est piane incipientes 
parvulos, qui ordinarie longe plures numerantur in classibus, quam adulti in 
scholis altioribus, et praesertim si erudiant ad iustitiam, et pietatem Christia
nom, fulgebunt non in unam solum, sed in plurimas easque perpetuas, cum 
primo primae magnitudinis syderibus, aetemitates: quasi etiam uni ex pro- 
fessoribus illis puerorum, non par una foret aeternitas! Et dato, si fieri potest, 
ut aliis desineret felix aeternitas, his essent perpetuae, in plurali numero 
aetemitates; |9| quasi una alteri, in casu metaphysico successura. Et id qui- 
dem iuste, nam quae dispersa serta per omnes, hi collecta tenent. Quid enim? 
si seorsive speciales virginibus, martyribus, et doctoribus aureolas assignat 
theologia? an non istorum aetemae temae praecingent tempora vitae? An 
enim non plusquam est heroicum, et mille sertis, cum virginibus, mille coro- 
nis cum martyribus, mille laureis cum doctoribus dignum? Exhibere se Chri- 
sto virginem castam, inter lenocinia puerorum, aetate, forma, fortuna, indole 
florentium? Ecclesiae Doctorem, inter rudissimam, incapacissimam, pertina- 
cissimam, petulantissimam,
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zawód profesora i nauczyciela w szkole można nazwać arcymęczeństwem. 
Jeżeli bowiem w oczach Boga, najwyższego Sędziego, w tak wielkiej cenie 
jest nauczanie ludzi, którzy liczą sobie wiele lat, mają lepszą zdolność 
pojmowania i lepszy osąd (czyli starszych i przetartych już w szkołach), 
a także tych, którzy łatwiej przyjmują pouczenia, wymagają mniej pracy, 
okazują więcej szacunku, a nawet mocniej pociągają większą pociechą 
i dojrzalszym owocem, to jakże wielka będzie - według ciebie - zasługa za 
uczenie dzieciaków i nieokrzesanych chłopców, samych podstaw wiedzy. 
Wymaga to dłuższej pracy (jak wynika z doświadczenia), przynosi niewielką 
i nierychłą pociechę, a za pracę - żadnej zapłaty! Toteż niezwykle mądrze 
Duch Święty powiedział przez usta Salomona, że ci, którzy kształcą, czyli 
wydobywają z przepaści pierwotnej nieświadomości i przy pomocy podstaw 
nauczania niby żelaznymi narzędziami wygładzają surowe jeszcze pnie, 
z których kiedyś niewielkim trudem ukształtuje się Merkurego61, (Dodam, że 
chodzi mi o tych, którzy kształcą wielu malców, dopiero zaczynających, 
których zwykle jest o wiele więcej w niższych klasach niż starszych 
chłopców w wyższych; chodzi o tych, którzy wychowują do sprawiedliwości 
i pobożności chrześcijańskiej) rozbłysną jak najjaśniejsze gwiazdy na 
wieczność i to nie tylko jedną, ale wiele wiekuistych wieczności, jakby 
któremuś z owych nauczycieli chłopców nie wystarczała jedna wieczność! 
A gdyby się tak zdarzyło - jeżeli to w ogóle możliwe - że dla kogoś skończy
łaby się szczęśliwa wieczność, to dla nauczycieli trwałyby na zawsze wiecz
ności w liczbie mnogiej, jakby jedna po drugiej - mówiąc metafizycznie - 
miała następować. I całkiem słusznie, bo owe laury, które wszyscy inni posia
dają tylko częściowo, oni [nauczyciele] dzierżą w całości. No bo jakże to? 
Jeśli teologowie przewidują specjalne osobne aureole dla dziewic, męczen
ników i doktorów, to czy również skroni nauczycieli nie przyozdobią na 
zawsze wieczne wstęgi? Czyż nie jest to rzecz większa niż heroizm, a nawet 
godna tysiąca dziewiczych wieńców, tysiąca męczeńskich koron, tysiąca 
doktorskich laurów, jeżeli ktoś okaże się dziewiczo czystym wśród po
chlebstw ze strony chłopców kwitnących wiekiem, urodą, majątkiem i zdol
nościami? Albo - doktorem Kościoła w otoczeniu dzieci nieokrzesanych, 
niepojętnych, upartych, lekkomyślnych, zmiennych, zawziętych, przykrych 

61 Prawdopodobnie od Pitagorasa wywodzi się powiedzenie: Nie z każdej kłody uczynisz 
Merkurego, tzn. nie każdy uczący się, da się wykształcić na uczonego; uważano, że na posąg 
Merkurego najlepiej nadaje się drzewo bukszpanu. Por. W. Kopaliński, Słownik mitów i tra
dycji kultury, Warszawa 1985, s. 680.
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variabilissimam, morosissimam, molestissimam, ingratissimam, etc. aetatem 
puerilem? Patriae deniąue ac matri Societati martyrem, Inter labores, 
clamores, sudores, taedia, faetores, et prope scholarum carllOJceres 
graveolentes, et lentas licet non violentas, mortes tamen? Et haec omnia; non 
promotionum, non praelaturarum, non salariorum, non immunitatum, 
exemptionum, aut etiam intra sphaeram religiosae gratitudinis, etiam in 
extrema aetate commoditatum, non denique vel mercedis cupiditate, vel in- 
digentiae necessitate, nec praemii ullius spe, ac respectu, sed solo, sed puro, 
sed distillato maioris gloriae DEI et salutis animarum (quae a minimae 
aetatis institutione maxime dependet) intuitu atque studio. Hinc ipsa sapientia 
Divina et postea etiam humana, tantum abest, ut erubescat, sed potius ut 
etiam glorietur, esse non utique cum patribus illis conscriptis, et cum plene 
iam hominibus adultis, sed cum filiis adhuc hominum, eorumque prope 
ludi-magistram agere, ac in orbe terrarum, cum iisdem 111J versari\ suismet 
manibus (ut vere dicatur filius Fabri) non tam aedificare sibi domum, quam 
scholam pueris erigere. Eos ad lectionem audiendam, materno prorsus 
affectu invitare\ Venite filii, audite me: si quis est parvulus, veniat ad me, etc. 
Prima rudimenta explicare, primum initium sapientiae, timorem Domini 
docere etc. in deliciis habeat! Sed enim ad mensuram professoralis magni- 
tudinis ac dignitatis magisterii, erit et paenarum modus prorsus sine modo 
et tempore; nec in unam quamcunque, sed in perpetuas aetemitates, si (quod 
absit) vocationi ac professioni tantae, quam spopondimus, non respon- 
derimus, nedum satisfecerimus! Is enim solus Magnus vocabitur in Regno 
Caelorum, qui non solum docuerit, sed et fecerit; alias de manu nostra non 
iam sanguinem, sed animas innocen\ 12]tum vindex DEUS requiret, tanto 
districtius, quanto anima et maxime parvulorum plus est, quam Corpus et 
Sanguis etiam nobilissimus!
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i niewdzięcznych? Wreszcie - męczennikiem dla Ojczyzny i Matki To
warzystwa62 wśród trudów, krzyków, wylewania potu, zmartwień, nieprzy
jemnych zapachów, a czasem niemal więzień pełnych zgryźliwego smrodu 
i - powolnego co prawda a nie gwałtownego - ale umierania? 1 to wszystko 
nie dlatego, że szukamy awansu, prałatur, wynagrodzenia, nietykalności, 
postawienia ponad prawem, albo wdzięczności ze strony zakonu w postaci 
wygód w podeszłym wieku, nie ze względu na chęć zapłaty, albo z powodu 
ciężkiej biedy, nie dla nagrody i szacunku, lecz tylko ze względu na czystą, 
bezinteresowną większą chwałę Bożą i zbawienie dusz, które uzależnione jest 
od zaangażowania w wychowanie młodego pokolenia. Stąd też sama Mą
drość Boża, a także ludzka, nie wstydzi się, co więcej chwali się, że nie prze
bywa z [zacnymi] obywatelami i z dziećmi, że ich nawet uczy zabawy, że 
przestaje z nimi na ziemi, że własnymi rękami (żeby się mógł naprawdę 
nazywać synem rzemieślnika) wznosi dom nie dla siebie, lecz dla szkoły 
publicznej, że z macierzyńską miłością wzywa do słuchania lekcji: Pójdźcie, 
synowie, słuchajcie mnie63: jeżeli ktoś jest małym dzieckiem, niech do mnie 
przyjdzie itd64. Niech zatem nauczycielowi sprawia przyjemność wyjaśnianie 
samych podstaw wiedzy i to, że uczyć początków mądrości, mianowicie 
bojaźni Bożej65.

62 Chodzi o Towarzystwo Jezusowe, które przez samych jezuitów określane było jako 
„matka nasza. Towarzystwo”.

63 Por. Ps 34, 13: „Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczą was bojaźni Pańskiej”.

64 Prz 9, 4: „Prostaczek niech do mnie przyjdzie”. Vulgata używa tu słowa parvulus (dzie
cko), które Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako prostaczek.

65 Por. Syr 1,14: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana”.

66 Mt 5, 19.

Z drugiej strony odpowiednia będzie do wzniosłości zawodu profesora 
i do jego godności wymierzona kara; nieokreślony jest zarówno sposób jej 
wymierzenia, jak i czas trwania: trwać bowiem będzie nie przez jakąś 
wieczność, lecz przez wieczności bez końca, jeślibyśmy (co oby się nigdy nie 
stało!) nie wypełnili swego powołania i profesji i nie odpowiedzieli na nie 
w zadawalającym stopniu! Ten tylko bowiem będzie nazwany wielkim 
w Królestwie niebieskim, kto nie tylko uczy wypełniać ale i sam wypełnia66. 
W przeciwnym razie Bóg jako mściciel będzie się domagał z naszych rąk nie 
tylko krwi, ale i dusz niewinnych, i to tym surowiej, im więcej niż ciało i naj
szlachetniejsza krew warta jest dusza, zwłaszcza dusza dzieci. Cóż bowiem 
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quis enim nobilior esse potest, quam Sanguis Domini nostri IESU Christi, 
quo adhuc calenti, quia usque adhuc recenti madent animae innocentum. Si 
(quod iterum et millies absit) non lac illis sapientiae purae cum pietate 
mistum, in salutem aeternam propinaremus, sed virus scandali, in illorum et 
nostram damnationem. Hinc enim illa tenerrima in Christo, hoc est in eadem 
sapientia incarnata, parvulorum, remotis omnibus curis maioribus, appre- 
tiatio: Sinite parvulos venire ad me: Hinc illa dirissima, qua vix maior us- 
piam legitur interminatio; Vae mundo a scandalis quibuscunque! Sed 
archivae immundo a scandalis parvulorum, quia qui scandalisaverit |13| 
unum, (quid, si tam multos, quos magis erudire debuerat?) de pusillis istis, 
expedit ei, ut suspendatur mola asinaria e collo eius, et demergatur in pro- 
fundum maris. Consideranda sunt singula incredibili indignatione, et dolore 
cordis intrinseco prolata verba a VERBO Incarnato, de cuius ore, ne iota 
superfluum, aut otiosum cecidit super terram. Expedit ei, inquit, tanquam 
aliquid levius, quasi alias gravius quid meruerit, ut non solum simpliciter in 
marę proiiciatur cum łona fugitivo a facie DEI, sed ut Uli alligetur, et suspen
datur, nec quodvis onus leve, sed mola, sed asinaria, loco torquis aureae (ut 
olim Danieli ignotam scripturam legenti, et obscuras litteras, docte et 
dilucide exponenti), non ad pedes, sed ad collum, ut stranguletur ceu fur 
temporis tum sui, tum discipularis; |14| fur impensarum, fur tot secuturarum 
concatenata serie gratiarum, fur tot animarum, fur denique suiipsius, DEO, 
professioni, obligationi, et Societati.
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szlachetniejszego nad krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, w której - 
jeszcze ciepłej, bo świeżej - skąpane są dusze niewiniątek. [Kara nasza 
byłaby wielka], gdybyśmy (co oby znowu nie stało się po tysiąckroć!) podali 
im nie mleko67 czystej mądrości wymieszane z pobożnością, lecz truciznę 
zgorszenia na ich i nasze potępienie!

67 Por. 1 Kor 3, 2: „Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni”.

68 Mk 10, 14.

69 Mt 18, 7.

70 Niemożliwa do oddania w języku polskim gra słów. Mundus w języku łacińskim to 
zarówno świat, jak i czysty, natomiast immundus to nieczysty. Sens tego zdania jest mniej 
więcej taki, że jeżeli biada człowiekowi dobremu (czystemu - mundo), który na świecie daje 
zgorszenie przypadkiem, to tym bardziej biada złemu (nieczystemu - immundo), który to robi 
ze świadomego niedbalstwa lub dlatego, że sam jest zły.

71 Por. Mt 18, 6.
72 Daniel wyjaśnił królowi chaldejskiem Baltazarowi znaczenie tajemniczego napisu na 

ścianie mene, mene, tekel ufarsin. W nagrodę odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na 
szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie; por. Dn 5. 5-30.

Stąd też budzi się w Chrystusie, Mądrości Wcielonej, czuła miłość wobec 
dzieci wolnych od większych trosk: Pozwólcie dzieciom przychodzić do 
Mnie68; stąd też straszliwa groźba: Biada światu z powodu zgorszeń!69 Jesz
cze bardziej biada nieczystemu, który gorszy małe dzieci70. Temu bowiem, 
kto zgorszy jednego z tych małych (a cóż dopiero, jeżeli zgorszy wielu, 
których przecież powinien uczyć) trzeba by zawiesić kamień młyński u szyi 
i utopić go w głębi morza71. Każde słowo, które wypowiedziało Słowo 
Wcielone z niepohamowanym gniewem i z wewnętrznym bólem płynącym 
z serca trzeba wziąć pod uwagę, bo przecież z Jego ust nawet jedna kropka 
nad i nie padła na ziemię zbytecznie albo niepotrzebnie. Trzeba by - powiada 
(jakby [gorszyciel] raz na coś lżejszego zasłużył, a kiedy indziej na coś 
gorszego) - nie tylko wrzucić go w morze razem z Jonaszem, który od 
oblicza Pana Boga uciekał, lecz uwiązać mu nie jakiś lekki ciężar, lecz 
kamień, i to kamień młyński (a nie złoty łańcuch, jak to się ongiś Danielowi 
przytrafiło, który odczytał nieznane pismo oraz jasno i uczenie wyłożył 
znaczenie nieczytelnych liter72), i nie u stóp, lecz u szyi, żeby go udusił jako 
złodzieja czasu, zarówno swojego, jak i uczniów oraz wydatków, jako 
złodzieja całego szeregu łask, które mogły zostać dane, jako tego wreszcie, 
który okradł samego siebie, Boga, swoją profesję, obowiązki i Towarzystwo.
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Nec enim diu tali scandala DEUSpatitur in regno suo etiam terreno, sed Ula, 
tanquam putrida, aliorumque infectiva membra, a Societatis, immo quan- 
doque et ab Ecclesiae suae sanctae corpore lucidissimo, abscindit et proiicit 
in tenebras exteriores, ut nullam viam videant, spemve habeant emergendi. 
Nec ulterius, solum proiiciatur in marę, etiam cum lapide magno valde, sed 
insuper positive demergatur, nec in mari solum cum omnibus, sed in pro- 
fundum maris, prae omnibus damnatis, quia illi omnes, eius otioso neglectu 
multoque magis positivo scandalo damnati, illum seipsis praecipitabunt, et 
mergent profundius, usque ad infemi novissima. Si enim vae [15] a scandulis 
unicuique Christiano, licet non obligato ad curam positivam animarum, aut 
puerorum institutionem? quanto magis vae, professori scandalisanti? obli
gato alias, licet per liberom, ex suppositione antecedenti, necessitantem ta- 
men, ex suppositione consequenti, sponsionem DEO, Ecclesiae, et Societati 
factam! Mitius attamen ista precor, respective ad professores Societatis; Isti 
enim non tenentur ad restitutionem damnorum et impensarum, nec enim ullo 
contractu iustitiali obligantur ex pacta mercede: secus alii. Caeterum parum 
est, non teneri ad restitutionem hominibus impensarum, teneri ad restitu
tionem animarum, et imprimis suiipsius, DEO et Societati, si ab illa pietatis 
palaestra, propter suos errores fuerint exclusi, etiam ipsi olim magistri in 
Israel! At quo me aestus, et zelus Domus DEI? non [16] ut confundam Vos, 
haec scribo sanative, sed ut fratres: atque etiam (si gloriari licet) ut filios 
meos charissimos, moneo praeservative, in Christo IESU Domino nostro; non 
quod sed ne, sitis tales, quales illi doctores et sapientes huius mundi. Qui cum 
cognovissent, immo et alios docuissent DEUM, ac divinas literas, humanas- 
que, non sicut DEUM glorificaverunt, sed evanuerunt in cogitationibus suis; 
Qui alios docentes, seipsos non docebant, facti velut aes sonans, aut cym- 
balum tinniens, seu campana, alios ad devotionem concocans,
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Bóg bowiem nie na długo znosi cierpliwie takie zgorszenie (nawet w swoim 
ziemskim królestwie). Członki owe, jako pełne zgnilizny i zarażające innych, 
odcina od Towarzystwa, a czasami nawet od przeczystego ciała swojego 
świętego Kościoła i rzuca je w ciemności zewnętrzne, żeby żadnej nie mogły 
ujrzeć drogi i nie nie miały nadziei na wynurzenie. Nie tylko w morze trzeba 
go wrzucić z ogromnym kamieniem u szyi, ale należy go w nim prawdziwie 
zatopić, i to najlepiej w głębinach morskich, głębiej niż inni potępieni: oni 
bowiem - potępieni wskutek jego zaniedbania płynącego z lenistwa, a jeszcze 
bardziej wskutek prawdziwego zgorszenia - pociągną go w dół swoim 
ciężarem i zanurzą w największe głębiny, aż po dno samego piekła. Jeśli 
bowiem biada każdemu chrześcijaninowi, nawet temu, który nie jest 
zobowiązany do specjalnej troski o dusze lub o wychowanie dzieci, to o ileż 
bardziej biada nauczycielowi, który daje zgorszenie, a jest zobowiązany do 
czego innego na mocy wolnego co prawda (gdy idzie o przeszłość), ale 
zobowiązującego ślubowania złożonego Bogu, Kościołowi i Towarzystwu!

Łagodniej wprawdzie oceniam profesorów z Towarzystwa: oni bowiem 
nie są zobowiązani do naprawy szkód i wydatków, bo nie wiąże ich na mocy 
sprawiedliwości żadna zawarta umowa przewidująca zapłatę. Inaczej jest 
w przypadku pozostałych [profesorów]. Zresztą nie jest ważne, iż wobec lu
dzi nie są zobowiązani do zwrotu wydatków, mają bowiem wobec Boga 
i Towarzystwa obowiązek oddania dusz, przede wszystkim swojej własnej, 
jeżeliby z powodu swoich błędów zostali wykluczeni z tej szkoły po
bożności - podobnie jak niegdyś nawet nauczyciele w Izraelu! Dokąd mnie 
popycha gorliwość o dom Boży? Nie piszę tego niby jakiś uzdrowiciel, żeby 
was zawstydzać, lecz aby was jak braci, a także (niech mi wolno będzie się 
chwalić) jak dzieci swoje umiłowane zachować [od złego]. Upominam was 
w Chrystusie Jezusie Panu naszym, nie dlatego, że jesteście tacy jak owi 
doktorzy i uczeni mądrością tego świata, lecz abyście tacy nie byli. Oni bo
wiem, choć Boga poznali, a nawet innych uczyli o Nim i o pismach Bożych 
i ludzkich, nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz pogubili się w swych za
mysłach73. Nauczając innych, samych siebie nie uczyli i stali się jak miedź 
brzęcząca oraz cymbał brzmiący74, albo jak dzwon, który innych na modlitwę 

73 Por. Rz 1,21: „Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie 
dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmone zostało bezrozumne ich serce”.

74 Por. 1 Kor 13, 1: Gdybym nie miał miłości, „stałbym się jak miedź brzęcząca albo 
cymbał brzmiący”.
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ipsa nusquam templum ingrediens, aut sicut equi rusticani, aliis avenam 
praestantem, qua dilecti dominorum impinguantur, dilatantur, incrassantur, 
devehentes, et de Ula ipsi, ne quidem degustantes, paleis interim, autfaeno 
carnis contenti, vix ossibus haerent, prope omni 117] spiritu destituti. Et uno 
verbo, clarius loquendo, cum aliis praedicaverint, et docuerint, sic homines; 
Ipsi reprobi efficiantur cum Angelis apostaticis! Quid enim prodest, Heu quid 
prodest! eheu quidprodest! si tanto temporum! laborum! sudorum! virium! 
et vitae! impendio, fratres nostros parvulos lucremur DEO, Ecclesiae, et 
Reipublicae-, animae vero nostrae privatae, detrimentum patiamur! Decies, 
centies, millies absit! Multoque amplius a fortiori, plus millies nos miseros 
magistros ac miserabiles, et omnium baccalaureorum, ac infimae faecis scho- 
liregarum infelicissimos! si plus, immo si etiam tantum solum conatuum in- 
tendamus, viriumque impendamus, tum nostrae, tum discipulorum scientiae 
quantum utrique hoc est, tum nostrae tum discipulorum conscientiae: tantum 
profectui litterali, quantum spi\\^\rituah. Latinitati tantum, quantum (et non 
millies plus) pietati! Nam illi quidem, saltem ut corruptibilem cum merce- 
nariis coronam accipiant, nos vero, nec hanc, nec incorruptam, quia tem- 
poralem quaerere, vel accipere prohibemur, aeternam non mereremur
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zwołuje, a sam nigdy do świątyni nie wejdzie, albo jak chłopskie konie, które 
owies przywożą, żeby ukochane pańskie konie się pasły, tyły i grubiały, same 
zaś go nawet nie kosztując, słomą i sianem się zadowalają: prawie same kości 
bez ducha.

Krótko i dobitnie mówiąc: podczas gdy ludziom przepowiadają i nauczają 
ich, sami się skazują na odrzucenie wraz z aniołami, którzy się Bogu 
sprzeciwili. Bo cóż to za pożytek, cóż za pożytek - powtarzam i po raz trzeci 
krzyczę - cóż za pożytek z tego, gdy za cenę tak wielu godzin, trudu, potu, 
sił, a nawet straty życia zdobędziemy naszych młodych braci dla Boga, 
Kościoła i Rzeczypospolitej, a pozwolimy na to, żeby nasza własna dusza 
poniosła szkodę! Niech to będzie po dziesięć, po sto, po tysiąckroć dalekie 
od nas!

Bardziej niż tysiąckroć bylibyśmy biednymi nauczycielami, pożałowania 
godnymi i najnieszczęśliwszymi wśród najgorszych zarządców szkół, 
gdybyśmy więcej lub tyle samo wysiłku poświęcali na zdobycie wiedzy dla 
siebie samych i dla naszych uczniów, ile na pracę nad własnym sumieniem 
i nad sumieniem uczniów. Gdybyśmy tyle samo sił wkładali w postęp 
w nauce, ile w życiu wewnętrznym, tyle na język łaciński, ile (a nie ty
siąckroć więcej!) na pobożność. Oni bowiem [po to pracują], żeby wraz z na
jemnikami przynajmniej zniszczalny wieniec zdobyć, my zaś ani tego, ani 
niezniszczalnego: nie wolno nam bowiem prosić o dobra ziemskie, ani ich 
przyjmować, a na wieczne nie zasługujemy.



Caput I
Circa Yirtutem

ParsI

Quandoquidem primo primus, et ultimo principalissimus, ac loquendo 
directe, unicus S. Patris IGNATII fuit, Societatis totius est, et uniuscuiusque 
magistri nostri esse debet, in institutione puerorum finis, salus et perfectio, 
|19| tum propriae, tum etiam puerilium animarum. Sanctus enim Pater, ut 
peritissimus antę Pampelonensis arcis, sic postea perspicacissimus religionis 
a se ad defensionem fidei fundatae, gubernator, videns, ab haereticis Luthe- 
ranis, et Calvinistis, passim gymnasia, quasi quasdam ad oppugnandam 
Christi Ecclesiam, machinas erigi, ludosque litterarios aperiri, ut specie lima- 
tioris latinitatis, innocenti illuderent aetati, virusque insanae doctrinae, non- 
dum bene sani iudicii pueris propinarent, ac occultis hisce, et subdole perfidis 
artium et litterarum cuniculis, fidei arcem, sensim suffbderent, et per vulpe- 
culas parvulas, olim in orbem dimissas, vineam Christi demolirentur; oppo- 
sitis e diametro (ut vocant) contraminis agere caepit per suos; Quos ut faceret, 
certiores Ecclesiae |20| ac fidei defensores, fecit puerorum professores. Et 
ulterius, idem sapientissimus Fundator, cum esset cum sancto Paulo Gentium 
Doctore proficue astutus, innocenti dolo, caepit sic homines, et maxime par- 
vulos capere per magistros, ut hamo pisces, vel aves laqueo, neutro utique 
nudo (alioquin vel nulli, vel rari essent, qui comprehenderentur), sed latini 
sermonis illicio, ac litterarum visco, delibuto. Si enim solius palaestras pie- 
tatis aperuisset, certe vel nemo, vel pauci essent, qui ingrederentur. Et id 
quidem Divino prorsus consilio, quin etiam exemplo, fecit IGNATIUS. Nam 
et sapientia supra memorata Divina, adulriores quidem,



Rozdział I
O cnocie

Część pierwsza

[Zajtniemy się cnotą] ponieważ dla świętego Ojca Ignacego75 pierwszym 
i najważniejszym, krótko mówiąc, jedynym celem nauczania było zbawienie 
i udoskonalenie tak własnej duszy, jak i chłopców; podobnie jest w przy
padku całego Towarzystwa i ma być w odniesieniu do każdego naszego 
nauczyciela. Święty Ojciec bowiem, jako znakomity dowódca zamku w Pam- 
pelunie, a potem przewidujący przywódca zakonu założonego przez siebie 
dla obrony wiary, wiedział, że heretycy spod znaku Lutra i Kalwina zakładają 
tu i ówdzie gimnazja, niby jakieś machiny wojenne do atakowania Kościoła 
Chrystusowego i otwierają szkoły czytania i pisania, żeby pod pozorem lep
szej łaciny wywieść w pole wiek niewinny, a chłopcom niezdolnym jeszcze 
do używania zdrowego rozsądku zaszczepić jad niezdrowej nauki, a także 
podstępnie drążąc umysły sztuką i literaturą, stopniowo podkopywać bastion 
wiary i przy pomocy małych liszek wypuszczonych w świat niszczyć winnicę 
Chrystusową. [Ojciec Ignacy] przeciwstawił temu swoją - rzekłbym - sztukę 
wojenną. Pragnąc ze swoich ludzi uczynić skutecznych obrońców wiary, 
zrobił ich nauczycielami dzieci. Co więcej: ponieważ mądry Założyciel był, 
podobnie jak święty Paweł Nauczyciel Narodów, człowiekiem przebiegłym 
(w sposób niewinny jednak), zaczął ludzi - a zwłaszcza chłopców - łowić 
przez nauczycieli, tak jak się ryby łowi na wędkę albo ptaki w sieć, przy 
czym oczywiście ani sieć nie była pusta, ani wędka bez przynęty, inaczej albo 
nikt by się nie złapał, albo niewielu: przenętą był język łaciński i umiłowanie 
literatury. Gdyby bowiem otworzył szkoły, w których uczono by tylko samej 
pobożności, z pewnością nikt by do nich nie przyszedł albo najwyżej 
niewielu. Ignacy działał niewątpliwie pod wpływem Bożego natchnienia, 
a może nawet i za [Bożym] przykładem. Wspomniana bowiem wcześ
niej Mądrość Boża ludzi starszych i mądrzejszych napoiła wprawdzie wodą 

75 Jezuici mówią o św. Ignacym z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego, „nasz 
święty Ojciec [Ignacy]”.
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ac intelligentiores, aqua Sapientiae potavit: Parvulis autem, et vix dum 
rationalibus, sed magis adhuc animalibus, ut qui nondum [21] percipiant ea, 
quae sunt Spiritus, et quibus non sapiant ea, quae sunt DEL Illis inquam, uti 
adhuc insipientibus, etiam panem et vinum obtulit, seu miscuit, utile dulci, 
hoc est: pietatem ad omnia utilem, latinitati. Sapientissime enimvero per tale 
condimentum, et sapori bibentium consuluit, et edentium, nutritioni. Sola 
enim aqua, etiam in vitam aetemam salutaris, non saperet insipientibus. 
Vinum vero solius, quae inflat scientiae, apostatare  faceret, etiam sapientes. 
Quandoquidem inquam, institutio virtutis, primas obtinet in scholis Societatis. 
Ideo de illa primo, et longe amplius, ac prope unice, agemus. Porro, quia sicut 
in omni schola, ita vel maxime in palaestra pietatis, praesertim puerili, 
longum ac difficile iter est per praecepta, breve per exempla, segniusque 
irri\12\tant animos, demissa per aures, quam quae sunt oculis subiecta 
fidelibus; ideoque [sicut] primus et Optimus magister noster IESUS, primo 
coepit facere, tum et docere-. ita et socius eiusdem Magistri, in omnibus 
praebeat seipsum exemplum bonum, irreprehensibile. ut is, qui ex adverso 
est, vereatur aliquid mali dicere de nobis, cum nihil tale habeat, et videat in 
nobis. Maxime autem (quae tamen heu dolor! passim pro minimo sunt, et 
prope pro nihilo habentur, praesertim ab iis, qui sibi aliquid magni esse 
videntur, et hoc ipso non sunt), maxime inquam, circa exteriora, quae 
potissimum in oculos extemorum, ac per consequens in apprehensionem 
etiam puerorum incurrunt, cum de intemis Ecclesia non iudicet, nedum 
pueritia. In modo scilicet agendi, loquendi, orandi, conversandi, ob|23|iur- 
gandi, castigandi, visitandi, recreandi etc. Ut in omnibus his, sicut in die 
omnibus patente, honeste ambulemus, sicut decet sanctos, religiosos ma- 
gistros, IESU socios.

£ primus

In compositione extima vestitus, incessus, vocis, gestuum, etc. modesta, 
matura, moderata, ne quid nimis, vel fastuosum cum superbia, 
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mądrości, maluczkim jednak i zaledwie używającym rozumu - i raczej 
bliższym zwierzętom, którzy jeszcze nie są w stanie pojąć tego, co do Ducha 
należy i nie mogą zasmakować w tym, co jest Boże - podała (jako jeszcze 
nierozumnym) chleb i wino, czyli wymieszała pożyteczne ze słodkim: 
[miesza się zatem] pożyteczną dla wszystkich pobożność z łaciną. Przez to 
połączenie bardzo mądrze zaspokoił smak tych, co piją i głód tych co jedzą. 
Sama woda bowiem, choć zbawienna dla życia wiecznego, nie smakowałaby 
niemądrym, a wino samej tylko wiedzy, która nadyma, mogłoby sprawić, że 
nawet mądrzy odpadliby od wiary. Dlatego przypominam, że na pierwszym 
miejscu w szkołach Towarzystwa stawia się kształtowanie w cnocie. Przede 
wszystkim o tym mówić będziemy i to tak obszernie, że prawie wyłącznie. 
Tak więc w każdym nauczaniu - a może jeszcze bardziej w nauczaniu 
pobożności (zwłaszcza dzieci) - długa i najeżona trudnościami droga wiedzie 
przez reguły, krótka zaś przez przykłady, a wolniej porusza duszę to, co 
wpadnie w uszy, niż to co się postawi przed oczy, nasz pierwszy i najlepszy 
Nauczyciel, Jezus, najpierw czynił, a potem dopiero uczył76. Tak też niech 
towarzysz tegoż Nauczyciela we wszystkim na siebie samego wskazuje jako 
na dobry i nieskazitelny przykład, tak aby ten co się przygląda, nie mógł nic 
złego o nas powiedzieć, ponieważ nic takiego w nas nie może znaleźć ani 
zobaczyć. Dotyczy to przede wszystkim (co niestety lekceważone jest przez 
tych szczególnie, którzy się za wielkich uważają, a takimi nie są) rzeczy 
zewnętrznych, które łatwo wpadają w oczy przychodzących, a zatem do
strzegane są przez dzieci; co do rzeczy wewnętrznych bowiem Kościół nie 
wydaje sądu, a tym bardziej chłopcy. Chodzi zatem o sposób postępowania, 
mówienia, modlenia się, obcowania z innymi, udzielania nagan, wymierzania 
kary, odwiedzania, bawienia się, itp. [Chodzi o to], abyśmy w tym wszystkim 
postępowali uczciwie jak za dnia, jak przystoi ludziom świętym, nauczycie
lom zakonnym, Towarzyszom Jezusa.

76 Por. Łk 24, 19: Jezus Nazarejczyk „był prorokiem potężnym w czynie i słowie”.

Paragrafpierwszy

W zewnętrznym zachowaniu niech sposób ubierania się, chodzenia, mó
wienia, poruszania się, itd. będzie skromny, dojrzały i umiarkowany, tak aby 
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vel violentum cum ira, vel lentum cum acedia, vel taxativum cum invidia, vel 
bucolicum cum Gastrimargia, vel molle cum lenocinio, vel asperum cum 
supercilio, vel cum cuiuscunque inordinati affectus, ac immoderatae 
passionis, usque ad extra prorumpentis praedominio, etiam a pueris (nam et 
hi nasum Rhynocerotis habent) notari possit. Memini me puerum et plures 
meos Coaetaneos, in |24| infima tunc classe existentes, ceu minores 
Prophetas, aliquid sinistri ominatos, de quodam alienae scholae magistro, ex 
sola manuum in incessu iactatione, ac ad fastum quempiam composita etiam 
religiosi amictus, pileique, atque etiam precatoriae corollae, caeterorumque 
ac totius corporis symetria, sic, qui prae caeteris collegis, sperabat se 
reverentius habendum, ac suspiciendum, hoc ipso reddidit se tacite sus- 
pectum, et tantum non pałam etiam a pueris derisum, ac contemptibilem 
valde. Et revera non vana locutos, eventus docuit, secuta post, illius magistri 
a Societate defectione. Illud ergo sibi a S. Doctore, unusquisque Societatis 
professor, quotidie inculcet dictumque putet: In te, oculi omnium diriguntur. 
Conversatio tua, magistra estpublicae disciplinae, cave ne [25] committas, 
quod qui volunt imitari, cogantur delinquere. Lubet hic iterum (de quo in 
prolusione fusius) exclamare cum Verbo Incamato: Vae mundo a scandalis! 
Vae copiam, modum, occasionem dantibus, vae praeeuntibus, inducentibus, 
suadentibus, sed archi-vae docentibus, et authoritate nequitiae, ad imitationem 
sui piane cogentibus! Iam in particulari loquendo.

£ 2dus

Antę omnia professor religiosus, ignem amoris, et flammam aetemae, tum 
DEI, tum proximi charitatis, quem Magister noster Dominus IESUS misit in 
terram,
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chłopcy (a moją oni nosa) nie mogli u nas zauważyć niczego zbyt rzucają
cego się w oczy, pysznie wyniosłego, gniewliwie gwałtownego, leniwie po
wolnego lub zazdrośnie wyrachowanego, żarłocznie wieśniaczego lub po
chlebnie miękkiego, posępnie ostrego lub jakiegokolwiek nieuporządko
wanego przywiązania albo nieumiarkowanej namiętności, która na zewnątrz 
wychodzi, gdy człowiek chce się wywyższyć. Gdy byłem jeszcze chłopcem 
i razem ze swymi rówieśnikami przebywałem w pierwszej klasie, to chociaż 
byliśmy wtedy „mniejszymi” prorokami77, nie najlepiej wróżyliśmy na przy
szłość pewnemu nauczycielowi z innej klasy, gdyż podczas chodzenia wy
machiwał rękami i jakby dla podkreślenia swej ważności symetrycznie ukła
dał sobie sutannę, biret, a nawet koronkę i inne rzeczy oraz nadymał się; sku
tek był taki, że ten który się spodziewał, że większej czci dozna niż jego ko
ledzy i że inaczej na niego się patrzeć będzie, sprawił, że patrzono na niego 
podejrzliwie, a chłopcy się z niego za plecami naśmiewali i nim gardzili. Wi
docznie się na nim poznali, bo ów nauczyciel wystąpił później z Towarzy
stwa. Niech zatem każdy nauczyciel codziennie wbija sobie do głowy i uważa 
za odnoszące się do niego słowa świętego DoktoraNa ciebie są skierowane 
oczy wszystkich. Ponieważ twój sposób postępowania uczy karności, strzeż 
się, byś nie popełniał tego, czego unikać muszą ci, którzy chcą cię naśla
dować. Chętnie bym tu ponownie wykrzyknął (o czym szerzej we Wstępie) 
za Słowem Wcielonym: Biada światu z powodu zgorszenia! Biada tym, któ
rzy niosą wiele zgorszenia, i tym, którzy go uczą; biada tym, którzy dają do 
niego sposobność i tym, którzy są pierwsi w zgorszeniu; tym, którzy w nie 
wprowadzają lub do niego nakłaniają, biada szczególnie tym, którzy nauczają 
i ogromem swej nieprawości wręcz zmuszają do naśladowania siebie. Ale 
przejdźmy do szczegółów!

77 Chrześcijański zbiór ksiąg prorockich Starego Testamentu obejmuje pisma szesnastu 
proroków; cztery obszerniejsze księgi noszą nazwę proroków „większych”, pozostałych zaś 
dwunastu zalicza się do „mniejszych”.

78 Chodzi prawdopodobnie o św. Tomasza z Akwinu.

Paragraf drugi

Profesor, który jest zakonnikiem, powinien się troszczyć usilnie przez cały 
dzień przede wszystkim o to, by w nim nieustannie płonął ogień miłości Boga 
i bliźniego, który nasz Nauczyciel, Jezus Chrystus, zesłał na ziemię i gorąco 
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et voluit vehementer accendi et qui supponitur in meditatione magistri So
cietatis matutina, quotidie exarsisse, iugiter tota die foveat, et per omnes 
actiones scholasticas dispenset, ut et in interno cordis illius altari, ardeat 
semper flamma vigil, [26] et antę ipsum praecedat ubique, ac subsequatur; 
omniaque in circuitu eius accendat, inflammet, ac ab omni faece depuret. Ut 
scilicet in, ex, pro, et propter solum ac continuum amorem DEI versetur, cum 
vix adhuc hominibus, seu cum pueris. Quoniam si vel semel refrixerit charitas 
in cordibus nostris, omnia brevi in vanissimum cum ipso professore fumum 
abitura didicimus, nunquam satis deploranda magistra experientia. Porro cum 
inter tot. toto caelo a caelestium contemplatione diversas actiones, tum presse 
scholasticas, tum collateraliter incidentes; pronissimum sit exerrare per devia, 
ac distrahi in meditando, ideo benevole permittit, quin et sapientissime 
consulit S. Pater (quod magistris vel maxime videtur proficuum) ut habeantur 
in promptu |27] orationes vocales, praesertim toti Ecclesiae, vel religioni 
ordinarie usuales, utque identidem per secundum orandi modum, successive 
expendatur, ac ruminentur, pari. ac subinde etiam maiore, quam ex ipsa 
formali meditatione, fructu. Tum quia sic, facilius memoria ac imaginativa, 
alligatur materiae meditandae in ipsis verbis latenti. Tum quia sic, intellectus 
assvescit spirituales sententias amplificare, ac doctrinalia dogmata, tum suis, 
tum aliorum moribus instruendis eruere. olim etiam concionibus servitura, 
etc. Tum quia, sic, voluntati, iidem, vel saltem aliqui affectus, subinde 
occurrent, in recursu recitationis celerioris in publico, earundem orationum 
vocalium, vg. in benedictione mensae, litaniis, etc. et sic maiori postea 
attendentiae et devotioni etiam vocali, per [28] talem meditationem 
consuletur.
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pragnął, by on zapłonął. Płomień ten odnajdujemy już w samei idei po
rannego rozmyślania, odprawianego przez nauczyciela należącego do To
warzystwa; niech ten sam płomień ożywia wszystkie zajęcia w szkole 
i będzie płomieniem palącym się na wewnętrznym ołtarzu serca nauczyciela. 
Niech idzie przed nim w każde miejsce i za nim postępuje, wszystko wokół 
niego oświetlając i oczyszczając z wszelkiego brudu. Chodzi bowiem o to, by 
nauczyciel umocniony nieustanną miłością Boga tylko dla niej przestawał 
z jeszcze nieukształtowanymi ludźmi, czyli z dziećmi. Doświadczenie, które 
jest naszym nieocenionym nauczycielem, uczy nas, że jeżeli bodaj raz za
gaśnie w naszych sercach miłość, wszystko natychmiast wraz z samym 
profesorem obraca się w bezwartościowy dym.

Ponieważ wśród wielości zajęć, zarówno ściśle szkolnych jak z nim po
średnio związanych, o niebo różnych od kontemplowania rzeczy niebieskich, 
bardzo łatwo można zejść na bezdroża, święty Ojciec [Ignacy] łaskawie ze
zwala, a nawet mądrze radzi (co wydaje się niezwykle owocne dla nauczy
cieli), żeby mieć do dyzpozycji modlitwy ustne, przede wszystkim te, któ
rymi się posługuje cały Kościół lub zakon, odmawiać je po kolei według dru
giego sposobu modlitwy79 i ciągle do nich powracać, wiedząc, że owoc z tego 
podobny będzie, a nawet większy niż z samego rozmyślania80. Zarówno dla
tego, że w ten sposób pamięć i wyobraźnia łatwiej wiąże z przedmiotem roz
myślania, który kryje się w samych słowach, jak i dlatego, że w ten sposób 
umysł przyzwyczaja się do pogłębiania zdań duchowych i wydobywania teo
retycznych twierdzeń, pożytecznych zarówno dla kształtowania własnych 
obyczajów, jak i cudzych, a przy tym mogących służyć później pomocą 
w kazaniach, a także dlatego, że przynajmniej niektóre uczucia pojawią się 
przed wolą podczas szybkiego publicznego odmawiania owych modlitw ust
nych, na przykład modlitw przed jedzeniem i pojedzeniu, litanii, itp.: przez 
rozważanie modlitw ustnych zadba się o większą uwagę i pobożność podczas 
ich późniejszego odmawiania. Jako uzupełnienie rozmyślania oraz po to, by

79 Chodzi o rozważanie poszczególnych słów jakiejś modlitwy prywatnej lub liturgicznej, 
np. Ojcze nasz. Duszo Chrystusowa, Witaj Królowo’, por. Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego 
(CD) nr 249-257.

80 Rozmyślanie to nazwa medytacji biblijnej wg metody św. Ignacego z Loyoli. Każdy 
jezuita zobowiązany jest do rannego rozmyślania.



52 Prolusio ad ludi-magistros

Proderit etiam, ideoque ex professo omnipossibiliter a professore curandus, 
ad compensandam meditationem, vel etiam tota die, ac concatenata serie 
continuandam unionem cum DEO inter homines, nunquam satis ab ascetis 
laudatus, actuum (ut vocant) iaculatoriorum indefatigabilis usus, quem 
proinde sibi omnino quotidie familiarem faciet magister: Dispositis antę 
omnia, statim initio mansionis suae in collegio aliquo, certisque locis, 
officinis, imaginibus, in ingrediendo, egrediendo, transeundo, etc. alligatis, 
propter faciliorem localem rememorativam, semel pro semper, aliquarum 
virtutum, praesertim proportionatarum eliciendis actibus, et ad examen 
particulare, uno, vel altero mense tamdiu revocandis, donec tantus in |29| usu 
talium actuum habitus contrahatur, ut in peremptorio, etiam, ac perfunctorio, 
vg. communis, cubiculi, refectorii, scholae, templi, etc. ingressu, egressuve, 
aut sacrae imaginis transitu, etc. quasi vigil quispiam pedissequus, laciniam 
vestis tacite prehendat ac memoriam vellicet, intermissique actus admoneat, 
etc. Prodesset item, quantum fieri potest, precatoriis globulis, manus semper 
habere occupatas, saltem iactationis earundem, ac seminationis inutilis, aut 
meditabundi otii vitandi causa. Quae omnia affectuose quidem et fortiter, 
suaviter tamen, nec nimis actuate, aut affectate fieri possunt, et debent; ut 
optimum magistrum docebit facile experientia.

£ 3tius

1. In oratione, initio scholae ordinarie praevia, ex praescripto regulae.
2. Crucis item, |30| antę praelectionem quamlibet notabiliorem formatione 

lenta (ne solum muscas abigat, non daemonem; qui exacta tantum crucis 
expressione fugatur)
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przebywając przez cały z ludźmi trwać w zjednoczeniu z Bogiem, pomoże 
także niestrudzone posługiwanie się tak zwanymi aktami strzelistymi81. Pro
fesor powinien troszczyć się o nie ze wszystkich sił, a nauczyciel przy
zwyczajać do nich w ten sposób, że od samego początku pobytu w kolegium 
wzbudza sobie w określonych miejscach odpowiednie akty strzeliste zwią
zane z jakimiś cnotami. Powinien to robić w pomieszczeniach urzędowych, 
przed obrazami, które napotyka wchodząc, wychodząc lub przechodząc koło 
nich: w ten sposób łatwiej zapamięta poszczególne akty. Co miesiąc lub co 
dwa niech te akty strzeliste uczyni przedmiotem szczegółowego rachunku su
mienia82, aż takiej nabierze w nich wprawy i nawyku, że nawet gdy z obo
wiązku lub konieczności wchodząc, wychodząc lub przechodząc napotka ja
kiś obraz w miejscach wspólnych, w pokoju, w jadalni, w szkole lub w świą
tyni, jak przystało na czujnego sługę, chwyci za skrawek sukni [zakonnej], 
do pamięci sięgnie i przypomni sobie o pominiętym akcie strzelistym. Mo
głoby też wielce pomóc nieustanne zajęcie rąk paciorkami różańca przynaj
mniej po to, żeby nimi nie wymachiwać bez potrzeby i nie robić wrażenia 
siewcy lub żeby unikać pełnego zadumy lenistwa. Do tego wszystkiego moż
na i trzeba dochodzić stanowczo, choć z wyrozumiałością wobec siebie i ła
godnością, nie na siłę i nie natychmiast.

81 Krótkotrwałe, intensywne wybieganie myślą ku Bogu. Jezusowi Chrystusowi, Matce 
Bożej i świętym w celu nawiązania z nimi duchowego kontaktu.

82 Św. Ignacy z Loyoli wymienia w Ćwiczeniach Duchowych ogólny rachunek sumienia 
odprawiany zwykle wieczorem, w którym przebiega się myślą cały dzień zwracając uwagę 
na myśli, słowa i czyny (CD 43). Szczegółowy rachunek sumienia ma za przedmiot konkretną 
wadę lub niedoskonałość, od której rekolektant chce się uwolnić. Przypominając sobie 
wydarzenia z dnia, zastanawia się, kiedy i ile razy uległ owej słabości (CD 24-31).

83 Lekcje zaczynano i kończono krótką modlitwą; w soboty i wigilie świąt maryjnych po 
ostatniej lekcji uczniowie śpiewali przez kwadrans litanię loretańską. Por. S. Bednarski. 
Upadek i odrodzenie szkół Jezuickich w Polsce, Kraków 1933, s. 110.

Paragraf  trzeci

Dobry nauczyciel łatwo nauczy się tego:
1. Na modlitwie, która według przepisów reguły poprzedza każdą lekcję83
2. W powolnym kreśleniu znaku krzyża (nie po to, by muchy odgonić, ale 

diabła, który tylko przed dokładnie nakreślonym znakiem krzyża ucieka) 
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et distincta vocum pronuntiatione, cum extimo etiam (atque utinam saltem 
tali) pietatis sensu, quod etiam a discipulis exigat, ac notet.

3. Tum in congregatione vel catalogo, in templo, sacro, concione, vesperis, 
laudibus (ut vocant) assidua, quantum fieri potest, vel saltem indispensabiliter 
cum collegis condicta altema praesentia.

4. Pio aquae benedictae, in templi ingressu, usu.
5. Genuflexione coram Venerabili profiindissima, manuum compositione 

non erubescente.
6. Oculorum demissione verecunda.
7. Silentii observatione scrupulosissime stricta, etc.
Talibus enim minorennis aetas, maxime [311 movetur. Alioquin frustra 

negligentias, absentias, insolentias pueriles praesertim templi (ut semper certe 
frequenter, ferventer, indefatigabiliter debet) examinabit, corriget, et corripiet 
professor, quem culpa redarguit ipsum, etiam minima. Immo audeo dicere, 
a fortiori omni maxima maior, ex circumstantiis sacri loci, status, aetatis, 
scientiae, obligationis, scandali, etc. Żela ergo prius super teipsum magister 
bonę, et tunc iuste zelare poteris etiam proximum, etiam puerum, etiam 
discipulum tuum.
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i wyraźnym wypowiadaniu słów z zewnętrznym (oby przynajmniej takim) 
uczuciem pobożności; niech się tego także od uczniów wymaga i zwraca na 
to uwagę.

3. Przez, w miarę możliwości stałą (lub na zmianę z kolegami), obecność 
na zebraniach kongregacji , podczas czytania katalogu uczniów , w koście
le, w trakcie Mszy świętej , w czasie kazań, nieszporów  i tak zwanych 
laudesów .

84 85
86 87

88
4. Przez pobożne używanie wody święconej przy wejściu do świątyni.
5. Przez to, że się nie wstydzi ze złożonymi rękami nisko uklęknąć przed 

Najświętszym Sakramentem.
6. Przez pełne wstydliwości opuszczanie oczu.
7. Przez ścisłe i jak najdokładniejsze zachowanie milczenia.

84 Chodzi o Sodalicję Mariańską, lub Kongregację Mariańską - katolickie stowarzysze
nie osób świeckich, powstałe z inicjatywy Jana Leunisa SJ w środowisku studenckim Rzymu. 
Jego celem było łączenie studiów z życiem chrześcijańskim. Po Soborze Watykańskim II 
Sodalicję Mariańskie przerodziły się przeważnie we Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego; 
por. L. Grzebień, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litw)’, 1564-1995, 
Kraków 1996, s. 629n.

85 Około godziny siódmej rano wszyscy uczniowie zbierali się w szkole, a profesor czytał 
katalog, czyli listę obecności. Por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkól jezuickich 
w Polsce, s. 109.

86 W niedzielę rano wszystkie klasy bez wyjątku szły na Mszę świętą. Por. tamże, s. 110.

87 Przed uroczystymi świętami po południu młodzież brała udział w uroczystych 
nieszporach. Por. tamże.

88 Modlitwa brewiarzowa odmawiana rano.

W taki właśnie sposób wywiera się największy wpływ na młodzież. 
W przeciwnym razie profesor będzie na próżno sprawdzał, korygował i ganił 
[uczniów] za niedbalstwa, nieobecności i niedpowiednie zachowanie przede 
wszystkim w kościele (co powinien zresztą robić często, gorliwie i bez znu
żenia), jeżeli na nim samym ciąży bodaj najmniejsza wina, a tym bar
dziej - ośmielę się powiedzieć - większa od największych ze względu na 
okoliczności miejsca świętego, stanu, wieku, wiedzy, obowiązku i niebezpie
czeństwa zgorszenia. A zatem, nauczycielu dobry, zadbaj najpierw o samego 
siebie, a wtedy będziesz miał prawo dbać o bliźniego, także o chłopca - two
jego ucznia.
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§ 4tus

1. In castigatione nocentium moderata, semperque potius longe infra, 
quam vel modice supra condignum. Ut etiam poena, non sit exotice insolita, 
sed ab aliis usitata.

2. Ut non nimium praesertim in publico pudefactiva, ingenue educatorum, 
aut nobilius natorum, |32| aut provectioris aetatis, aut plenioris libertatis, etc.

3. Ut nunquam fiat immediata manu trusio, aut percussio, vel (quod absit) 
crinium arreptio, vel (quod adhuc magis absit) colaphi probrosa impactio, etc.

4. Ut plus habeat de verbis, et quidem antecedenter (quo primus impetus 
defervescat) et admonitione spirituali, indecentiam delicti, damnositatem, 
periculum, etc. offensam DEI et hominum, etc. suaviter, breviter, sed fortiter 
exaggerantibus, quam de verberibus. Ita ut etiam pueri sentiant et videant, nos 
vitia persequi, non personas, et disciplinae scholasticae zelo, ac publica. 
ipsiusque delinquentis utilitate. et honesto, non vindictae appetitu, vel alia 
passione moveri.

5. In obiurgatione etiam, nimius clamor, verba item exotice perstringentia, 
et sae|33|culariter contumeliosa, praesertim polonica, vg. furis, suis, stupidi, 
etc. valde cavenda.

£ 5tus

1. In recreatione, conversatione, collocutione, cum pueris, praesertim se- 
lectioris fortunae, formae, aetatis. natalium, etc. rarissime privata, semper 
loco aperto, et matura, spirituali, instructiva, nunquam familiariter tenera, 
neve frequenti, aut longa, aut curiose explorativa,
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Paragraf czwarty

1. Wymierzanie kar tym, którzy zawinili, niech będzie umiarkowane i za
wsze raczej daleko niższe niż nawet niewiele wyższe od tego, co być 
powinno; niech kara nie będzie też zbyt oryginalna, lecz taka, jaką inni 
stosują.

2. Niech to nie będzie, zwłaszcza jeśli odbywa się publicznie, powodem 
do zbyt wielkiego upokorzenia, zwłaszcza wobec tych, którzy się dobrze 
uczą, pochodzą ze szlachetniejszych rodów, są starsi wiekiem lub mają 
większą swobodę.

3. Kara nie może polegać na bezpośrednim uderzeniu ręką, ranieniu, ciąg
nięciu za włosy (czego należy szczególnie unikać) lub na poniżającym 
uderzeniu w twarz (czego jeszcze bardziej trzeba unikać).

4. Niech nauczyciel wyżej sobie ceni słowa i duchowe upomnienie (i to 
przed wymierzeniem kary, żeby pierwszy gniew ostygł) niż kary cielesne: 
niech pouczy o niestosowności wykroczenia, o jego szkodliwości, niebezpie
czeństwie, o tym, że jest ono obrazą Pana Boga i ludzi - a to wszystko ła
godnie, krótko, lecz stanowczo, tak żeby również chłopcy czuli i widzieli, że 
karzemy występki, a nie ludzi, i że kierujemy się nie chęcią kary lub inną 
namiętnością, lecz gorliwością o porządek w szkole i o pożytek tak po
wszechny, jak i osobisty samego winowajcy.

5. Kiedy ganisz, nie krzycz zbyt głośno, unikaj wyrazów nadmiernie do
tkliwych i w życiu świeckim obraźliwych, zwłaszcza polskich, na przykład: 
„ty złodzieju”, „ty Świnio”, „ty durniu”, itp.

Paragrafpiąty

1. Podczas rekreacji, wspólnego spędzania czasu i rozmów z chłopcami, 
zwłaszcza bogatszymi, bardziej urodziwymi, starszymi, lepszego rodu, niech 
nauczyciel powstrzyma się przed wypowiedzeniem choćby jednej bez
pośredniej uwagi na temat ich możliwego powołania [zakonnego], nawet jeśli 
wśród chłopców zauważy kogoś dojrzałego. Rozmowy rzadko powinny być 
prywatne, mają się odbywać w miejscu dla wszystkich dostępnym, być po
ważne, dotyczyć spraw duchowych, być pouczające, nigdy poufałe lub zbyt 
dociekliwe. Nie bądź też pod żadnym pozorem interesowny, nie przytakuj 
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aut ullo praetextu interessata, nec assentatoria submissione putida, nec am- 
bitioso fastu affectata, etc. sed religiosa extra scholam, in circumstantia 
alienorum, comitate; in schola, authoritate temperata; nec nimium credula, 
adulatorio spiritui (licet quandoque etiam in pueris adultus videatur) prae
sertim circa vocationem, ne verbum directe loqui sustineat.

2. Potest tamen, immo quandoque de|34|bet, in genere hortari capaciores, 
ad cogitandum de statu eligendo, auxiliumque divinum et consilium P. Spi- 
ritualis petendum. Reliqua ex nunc (ut monet reguła) ad confessarium 
remittat, etc.

£ 6tus

1. In correspondentia, aut visitatione tutorum, vel discipulorum rarissima 
pariter ac brevissima, et super omnia scrupulosissime abstemia ne gutta 
bibatur.

2. Ne munuscula, vel esculenta, vel poculenta, etiam ad portam accipian- 
tur, praesertim in absentia parentum, nisi cum infallibiliter certa eorundem 
voluntatis, et non suspecti in dando (praesertim ex parte inspectorum) motivi 
notitia, multoque magis, nec nominetur in nobis, ut talia, etiam indirectissime, 
per se, vel per alios emungantur, etc.

3. Ne item pauperes discipuli ad obsequia collegii (nisi for|35|te 
sufficienti mercede) multoque minus ad privatim propria adhibeantur.

§ 7mus

In omni denique cum superioribus, cum praefectis, cum collegis, cum 
paedagogis, cum discipulis, cum omnibus agendi, loquendi, versandi modo, 
ita se gerat professor, ut omnium horum scientia, et propria teste conscientia, 
omnibus aliis Societatis magistris, similiter agendi praecepta ex illo, seu etiam 
ab illo, dari tuto possint!

Ex horum observatione, crescet in pueris discipulis, immo in omnibus, 
amor appretiativus, timor reverentialis DEI et magistri, gratitudo et memoria 
bona, etiam in posterum: odor boni nominis, non solum professoris ipsius, sed 
et totius Societatis, et fiet illi tranquillitas magna, ad intra et extra, |36| 
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wszystkiemu uniżenie, nie okazuj też nadętej pychy. Niech twoja rozmowa 
poza szkołą w obecności obcych będzie godna zakonnika, a w szkole mierz 
ją swoim autorytetem, nie bądź zbyt łatwowierny wobec pochlebców.

2. Można natomiast, a czasami trzeba, ogólnie zachęcać zdolniejszych 
chłopców, żeby pomyśleli o wyborze swego stanu i prosili o pomoc Pana Bo
ga, a ojca duchownego o radę. Poza tym należy ze wszystkim, jak to nakazuje 
reguła, odsyłać do spowiednika.

Paragraf  szósty

1. [Niech zachowają roztropność] w korespondencji, a także podczas 
odwiedzin opiekunów lub uczniów, które powinny być bardzo rzadkie i bar
dzo krótkie. Przy tej okazji nauczyciel musi pozostać absolutnie trzeźwy i nie 
wypić ani kropli [alkoholu].

2. Niech nie przyjmują żadnych podarków, pokarmów lub napojów, także 
na furcie, zwłaszcza jeśli rodzice są nieobecni, chyba że dokładnie wiadomo 
o ich woli i o tym, że powód darowizny nie jest podejrzany (przynajmniej ze 
strony tych, którzy mają w to wgląd), tym bardziej niech nam nawet przez 
myśl nie przejdzie, żeby takie rzeczy wyłudzać, nawet pośrednio, samemu 
lub przez innych.

3. Uczniów biednych nie wolno wykorzystywać do prac w kolegium 
(chyba że otrzymają stosowną zapłatę), tym bardziej do zajęć prywatnych.

Paragraf siódmy

Wreszcie w całym sposobie postępowania, mówienia i obcowania z prze
łożonymi, kolegami, prefektami, uczniami i z wszystkimi innymi niech się 
profesor tak zachowuje, żeby na podstawie tego, co inni o nim wiedzą i czego 
on sam o sobie jest świadomy, można było z niego uczynić wzór postę
powania dla wszystkich nauczycieli z Towarzystwa.

Jeżeli te wszystkie zasady zostaną zachowane, wzrośnie w chłopcach i we 
wszystkich innych ludziach pełna respektu miłość oraz płynąca z uszano
wania bojaźń Boga i nauczyciela, wdzięczność i dobra pamięć, sława, dobre 
mniemanie nie tylko o profesorze, ale i o całym Towarzystwie. On sam zaś 
osiągnie wielki pokój wewnętrzny i zewnętrzny, zarówno we własnym 
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tum secum in conscientia rectefacti, tum cum superioribus, cum praefectis, 
cum collegis, cum paedagogis, cum discipulis, cum omnibus. Sicut e contra, 
neglectus horum et similium, semen est conscientiae remorsuum ad intra, 
plurimarum tricarum ad extra, vilipensionum occultarum, quandoque con- 
temptuum, et odiorum apertorum, ingratitudinum, infamiarum, querelarum, 
fabularum, etc. etiam in posterum, ut mille experientiis constat! Et talia 
maxime patimur ab illis, quos vel nimium tenere, ac dissimulanter foveba- 
mus, vel nimis violente corripiebamus, ad utrumque inordinata passione 
magis, quam zelo moti. [37]
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sumieniu świadczącym o dobrym postępowaniu, jak i w relacjach z przeło
żonymi, prefektami, kolegami, wychowawcami, uczniami i z wszystkimi 
innymi. W przeciwnym razie zaniedbanie tych i podobnych rzeczy staje się 
wewnątrz źródłem wyrzutów sumienia, a na zewnątrz powodem zgryzot 
i lekceważenia za plecami. Czasami pociąga za sobą - jak tego dowodzą 
liczne przykłady - otwartą pogardę i nienawiść, niewdzięczność i obmowy, 
skargi i zmyślone historie rozpowszechniane przez uczniów po skończeniu 
szkoły. To wszystko cierpimy najczęściej ze strony tych, których albo zbyt
nio faworyzowaliśmy albo tych, których karaliśmy zbyt gwałtownie: w jed
nym i w drugim przypadku kierowaliśmy się bowiem bardziej nieuporząd
kowanym uczuciem niż gorliwością.
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Pars II

Sicut item, idem magister orbis IESUS, caepit etiam alios docere, in spi- 
ritu ac veritate, ita socius IESU, professor, doceat prius, et longe impensius, 
solide, christianam pietatem, quam latinitatem.

§ Imus

In fundamentis fidei praesertim scholae proportionatis, semel saltem in 
hebdomada sedulo exponendis, et per quaesita a discipulis frequenter 
repetendis, sit professor scrupulosissime exactus, vg.

1. Quis? quid? qualis DEUS? quod sit creator ac conservator, ac Dominus 
caeli, terraeque supremus. Bonorum, malorumque remunerator. Trinus in 
personis, Pater, Filius, et Spiritus S. Unus in substantia DEUS.

2. Quid IESUS Christus? Est [38] Filius DEI pro nobis Homo factus, 
Salvator et Iudex noster.

3. Quid S. MARIA? Est Virgo et Mater eiusdem Domini nostri IESU 
Christi.

4. Quot, et quae, et quid contineant singula: praecepta DEI, et Ecclesiae? 
quot, et quae, et quid requirant sacramenta? Quae et quid significent usur- 
pandum, vel cavendum, vg. opera misericordiae, corporalia, et spiritualia? 
Peccata capitalia? Virtutes theologicae, et cardinales? Quid, et quae no- 
vissima hominis? Quid iudicium, infemus? purgatorium? caelum? etc.

5. Etiam controversias (praesertim in classibus altioribus, quanquam et in 
minoribus qui potest capere, capiet?) saltem ordinarie etiam pueris haere- 
ticorum nostratium usuales, ex Sacra Scriptura inculcet frequenter clare, et 
rudi|39|ter, vg. De invocatione sanctorum, de reverentia et cultu imaginum, 
reliquiarum, Eucharistiae, de sumptione unius speciei, de confessione auri- 
culari, de possibili observatione mandatorum DEI, de necessitate ad salutem 
bonorum operum, de purgatorio,
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Część druga

Podobnie jak Jezus, Nauczyciel świata, nauczał innych w Duchu i praw
dzie, tak towarzysz Jezusa, profesor, powinien gorliwie i jak najlepiej uczyć 
przede wszystkim chrześcijańskiej miłości do Boga, a dopiero potem łaciny.

Paragrafpierwszy

Niech profesor będzie skrupulatny w prowadzeniu przynajmniej raz 
w tygodniu wykładów na temat podstaw wiary, dostosowanych do poziomu 
klasy, oraz w częstym przepytywaniu i powtórkach, na przykład:

1. Kim jest Bóg, jak działa, jaki jest? Jest Stworzycielem i Zachowawcą 
oraz najwyższym Panem nieba i ziemi; odpłaca za dobro i za zło; co do Osób 
jest Bogiem Troistym jako Ojciec, Syn i Duch Święty, co do substancji jest 
jednym Bogiem.

2. Kim jest Jezus Chrystus? Jest Synem Bożym, który dla nas stał się 
człowiekiem, jest naszym Zbawicielem i Sędzią.

3. Kim jest Najświętsza Maryja Panna? Jest dziewiczą Matką Pana 
naszego Jezusa Chrystusa.

4. Ile jest przykazań Bożych i kościelnych, jak brzmią i co zawierają? Ile 
jest sakramentów, jakie są i czego od nas wymagają? Czego nakazują unikać, 
co robić? Na przykład uczynki miłosierne co do ciała i co do duszy, grzechy 
główne, cnoty teologiczne  i kardynalne . Czym są (i jakie) rzeczy osta
teczne człowieka? Co to jest sąd, piekło, czyściec, niebo?

89 90

5. Niech profesor jasno i dokładnie wykłada zagadnienia sporne z Pi
sma św. (zwłaszcza w klasach wyższych, chociaż niektórzy z niższych mogą 
je zrozumieć), te przynajmniej, którymi się posługują dzieci heretyków, na 
przykład o wzywaniu pomocy świętych, o uszanowaniu dla obrazów 
i relikwii, o czci oddawanej im, o przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu 
pod jedną postacią, spowiedzi indywidualnej , o tym, że można zachować 
Boże przykazania, że dobre uczynki są konieczne do zbawienia, o czyśćcu,

91

89 . , ,Wiara, nadzieja i miłość.
90 Roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo.

91 Protestanci negowali konieczność spowiedzi indywidualnej, różnej od tzw. spowiedzi 
powszechnej odbywającej się na początku Mszy świętej (Spowiadam się Bogu wszech
mogącemu...).
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de Vicario Christi, et supremo illius Ecclesiae praesidente, de reverentiali 
oboedientia Ecclesiae, legum, traditionum, ceremoniarum, festorum, ieiunio- 
rum, etc. observatione. Sed de his paulo fusius ad finem.

£ 2dus

1. In reflexionibus, spiritualibus, frequentibus, sed brevissimis et rudissi- 
mis, et ad captum praximque accommodatis, ex vitis sanctorum, vel speculo 
exemplorum, vel relatione concionum, vel explicatione lectionum, etc. erutis. 
Quas reflexiones, seu doctrinas spirituales postea repeti iubeat [40| cum 
lectione, uti et exhortationes altemis sabbathis repeti iubeat, per partes 
a singulis.

2. In exhortatiunculis sabbathivis in schola, festivis in catalogo, vel 
congregatione, non longis, nec nimis profunde supra captum puerorum, nec 
concionatorie, cum ostentatione magis ingenii, quam ingenuae pietatis, nec 
pure, speculative sine fructu, et reflexiva morum directione, ac vitiorum 
praesertim pueris consuetorum, ut iuramentorum, mendaciorum, maledictio- 
num, insolentiarum, irreverentiarum templi et Angeli Custodis, familiaritatum 
noxiarum, etc. perstrictione.

3. Circa materiam tamen ultimam et lubricam, cautissime, et castissime 
generice loquendum, ne plus doceantur innocentes, quam dedoceantur 
nocentes. Quia potissimum nitimur in vetitum, praesertim igno|41|tum. Uno 
verbo sint exhortatiunculae breves, simplices, clarae, et ad hominem puerilem 
practice accomodatae, etc.
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o namiestniku Chrystusa i najwyższym przywódcy Jego Kościoła92, o pełnym 
uszanowania posłuszeństwie Kościołowi, zachowaniu przykazań, tradycji, 
obrzędów, świąt, postów, itp. O tym wszystkim powiemy dokładniej pod 
koniec.

92 Chodzi o papieża.
93 Łac. exhortatio = napomnienie. Chodzi o krótkie kazanie zachęcające do określonego 

działania lub ganiące złe zachowanie.

Paragraf drugi

1. Rozważania duchowe powinny być częste, ale krótkie i proste, 
praktyczne i dostosowane do możliwości umysłowych uczniów. Źródłem ich 
mają być żywoty świętych, budujące przykłady, relacje z kazań, wyjaśnianie 
czytanego tekstu, itp. Te rozważania (nauki duchowe), nauczyciel każę 
powtarzać razem z tekstami - podobnie jak co drugą sobotę egzort  - każ
demu uczniowi po kawałku.

y93

2. Egzorty, wygłaszane w szkole w każdą sobotę, a w święta podczas czy
tania katalogu, nie powinny być długie, zbyt głębokie i przekraczające moż
liwości zrozumienia przez chłopców. Nie trzeba ich tak wygłaszać, jak się 
głosi kazania, w których pokazuje się raczej wykształcenie niż prawdziwą po
bożność. Nie należy rzucać się w jałowy wir spekulacji, lecz ganić typowe 
dla chłopców wady: przysięganie, kłamstwa, przekleństwa, wynoszenie się 
nad innych, nieuszanowanie świątyni, zbytnie zażyłości, winy, itp.

3. O sprawach dotyczących rozwiązłości należy mówić bardzo ostrożnie 
i w sposób niezwykle czysty, żeby przypadkiem więcej nie nauczyć nie
winnych niż oduczyć winnych, zwłaszcza, że człowiek chętniej skłania się ku 
temu, co zakazane, a w szczególności nieznane. Jednym słowem, niech 
egzorty będą krótkie, proste, jasne, praktyczne i dostosowane do wieku 
chłopięcego.
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§ Stius

Hortetur autem particulariter in schola.
1. Ad attendentiam seriam.
2. Ad diligentiam constantem.
3. Ad aemulationem generose ingenuam.
4. Ad intentionem in studendo bonam, non propter metum plagarum, vel 

ambitionem, vel bonum esse, vel olim simplicium circumventionem, consilio- 
rum perversionem, etc., sed propter maiorem cognitionem, timorem, amorem 
et gloriam DEI, etc., defensionem fidei, rudium informationem, ut olim possit 
quisque, vel in iudiciis, vel in consiliis, etc. officio suo, et statui satisfacere, 
ac bono publico prodesse, ad utilitatem quoque suam privatam, vitaeque 
honestatem, ne illam postea |42| cogatur malis artibus, furtis et latrociniis, vel 
fraudibus sustentare, etc.

§ 4tus

In templo:
1. Ad primum sacrum quotidie, vel altematim, vel saltem quantum per 

opportunitatem licebit frequentandum, ut DEO Ter Optimo Maximo, pri- 
mitiae diei in primo Sacro consecrentur, ut specialis benedictio pro agendis 
tota die, a Christo Eucharistico, et Matre eius accipiatur; Ut denique (nam et 
in his exerceri simul iuventus debet) statim a teneris desidia excutiatur, ac vi- 
gili agilitati, atque etiam matutinae aurae asperitati, pueri assuescere con- 
discant. Ideoque poterunt subinde ad primum Sacrum, vel indulgentia minoris 
alicuius, scholastici oneris allici, vel poenitentia delicti, praesertim in templo 
admissi, etiam compelli, etc.

2. Ad |43| usum aquae benedictae, in introitu et exitu templi (uti et hos- 
piti) cum actu: Sanguis IESU Christi, ablue cor meum et animam a peccatis 
meis pro quibus doleo amore DEI mei! etc.

3. Ad genuflexionem antę Venerabile, semper profundissimam, et quidem 
dextro genu, cum actu: Adom Te DEUS mens, cum toto mundo, ubique quoad 
divinitatem, hic etiam quo ea humanitatem, praesentem.
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Paragraf trzeci

Gdy chodzi o szczegóły, to trzeba zachęcać chłopców, aby w szkole'.
1. Rzeczywiście uważali.
2. Stale byli pilni.
3. Szczerze i we właściwy sposób ze sobą współzawodniczyli.
4. Mieli dobrą intencję w uczeniu się; niech się nie kierują obawą przed 

karą, ambicjami, przekonaniem, że to dobre lub że kiedyś da im przewagę 
nad ludźmi prostymi, ani przewrotnymi planami, lecz jedynie pragnieniem 
zdobycia większej wiedzy, bojaźnią, miłością i chwałą Boga, chęcią obrony 
wiary, pouczaniem ludzi niewykształconych oraz wolą, aby każdy mógł 
w przyszłości w odpowiedni sposób pełnić swe obowiązki i służyć państwu 
w sądach i na sejmach, a także być pożytecznym dla dobra publicznego; 
wreszcie niech studiują dla własnego pożytku, by mogli wieść życie uczciwe 
i nie uciekać się do złych czynów, złodziejstwa, łotrostwa i podstępu.

Paragraf czwarty

W kościele:
1. Niech codziennie lub co drugi dzień, albo przynajmniej wtedy gdy 

mogą, biorą udział w pierwszej Mszy świętej, aby początek dnia poświęcić 
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, a od Chrystusa Eucharystycznego i od 
Jego Matki otrzymać błogosławieństwo na to wszystko, czego mają dokonać 
w ciągu dnia. Chodzi też o to, aby od wczesnej młodości (bo i w tym mło
dzież musi się ćwiczyć) walczyć z bezczynnością, uczyć się czujnej 
aktywności i przyzwyczajać do ostrego rannego powietrza. Można ich zatem 
do pierwszej Mszy świętej przyciągnąć np. zwolnieniem z jakiegoś obo
wiązku szkolnego lub zmusić karą za wykroczenia, zwłaszcza popełnione 
w świątyni.

2. Niech przy wejściu do kościoła i przy wychodzeniu z niego (podobnie 
jak i w innych miejsach) używają wody święconej i odmawiają modlitwę: 
Krwi Jezusa Chrystusa, [oczyść] serce moje i duszę moją od grzechów moich, 
za które żałuję ze względu na miłość mojego Boga ...

3. Niech z największym uszanowaniem klękają na prawe kolano przed 
Najświętszym Sakramentem, odmawiając akt strzelisty: Adoruję Cię, mój Je
zu, wraz z całym światem, obecnego wszędzie w Twym Bóstwie, a tutaj 
w Twym Człowieczeństwie.
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4. Adverte etiam antę minus altare transeundo, sub tempus Sacri, ab ele- 
vatione, usque ad ablutionem, seu quamdiu celebrans primos digitos duos 
habet invicem iunctos, esse genuflectendum; Quia tamdiu est Venerabile in 
altari. De caetero non est genuflectendum, sed caput modice, reverenter 
tamen, inclinandum.

5. Ad reverentissimam manuum antę pectus, sensuum omni|44]um, to- 
tiusque corporis compositionem in orando.

6. Ad attentissimam totius Missae auditionem.
7. Ad silentii et linguae oculorumque arctissimam custodiam.
8. Ad profundissimam usque in terram inclinationem, in elevatione, aut 

benedictione Venerabilis cum actu: O utinam mecum in nomine IESU omne 
genu flectatur, caelestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua con- 
fiteatur, quia ipse est iudex vivorum et mortuorum, DEUS meus et omnia, 
quem amo et timeo super omnia! In elevatione calicis dicendum: Sanguis 
Domini Nostri IESU Christi, abluo in Te cor et animam meam a peccatis 
meis. Effundo Te super flammas, et animas purgatorii in refrigerium, etc.

9. Ad perseverantem genuflexionem, usque ad ultimum Evangelium.
10. Ad capitis modicam inclina|45]tionem flectendo, et frontis, oris, ac 

cordis, cruce signationem, in fine Sacri cum benedicit sacerdos, cum actu: 
Benedictio DEI Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat 
super nos. et maneat semper, Amen.

11. Ad ministrandum Sacro prompte, lente. Ut ne praecipiti supplantet 
verba palato, distincte, devote, clare, intelligenter, reflexe ad omnia, cum seria 
applicatione, et intentione cooperationis Sacrificio, ut in re, maximi omnium 
rerum in terris momenti, et gravissimo aeque ac gratissimo obsequio Re
gi regum, ac Domino dominantium, cum observatione ceremoniarum 
Ecclesiae etc.

12. Ut vg. Si duo sunt servituri, ut unus alteri, praesertim honoratiori, ur- 
bane cedat missale.

13. Ut illud sacerdoti adhuc in sacristia revidendum porrigat. [46]
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4. Trzeba im też zwracać uwagę na to, że powinni przyklęknąć także 
przed ołtarzem bocznym, gdy się przy nim odprawia Msza święta od chwili 
przeistoczenia do obmycia, czyli dopóki celebrans trzyma dwa pierwsze palce 
złączone: wtedy bowiem na ołtarzu znajduje się Najświętszy Sakrament. Poza 
tym nie trzeba przyklękać: wystarczy nieznacznie, ale z uszanowaniem, 
skłonić głowę.

5. Podczas modlitwy powinni z uszanowaniem trzymać ręce złożone na 
wysokości piersi, wyciszyć wszystkie zmysły i zachować odpowiednią 
postawę ciała.

6. Niech ze skupieniem słuchają Mszy świętej.
7. Niech z wielką starannością zachowują milczenie i dbają o skromność 

wzroku.
8. Podczas przeistoczenia lub udzielania błogosławieństwa Najświętszym 

Sakramentem niech się pochylą jak najgłębiej ku ziemi i wypowiedzą akt 
strzelisty: Niech razem ze mną zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziem
skich i podziemnych i niech każdy język wyzna, że On jest Sędzią żywych 
i umarłych. Bóg mój i wszystko moje. Miłuję Cię nade wszystko z bojaźnią. 
A podczas podniesienia kielicha niech mówią: Krwi Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, w Tobie obmywam serce i duszę swą z grzechów swoich. Wyle
wam Cię na płomienie czyśćca dla ochłody cierpiących w nim dusz.

9. Niech trwają w postawie klęczącej aż do ostatniej Ewangelii.
10. Pod koniec Mszy świętej, gdy kapłan udziela błogosławieństwa sło

wami Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świę
tego niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen, niech skrom
nie skłonią głowę i zrobią znak krzyża świętego na czole, ustach i sercu.

11. Ministrant powinien chętnie służyć do Mszy świętej i czynić to spo
kojnie; niech nie mamrocze, lecz wypowiada słowa wyraźnie, pobożnie, 
z uwagą i zrozumieniem. Z powagą powinien ofiarować owoce Mszy świętej, 
kierując się intencją pełnego uczestniczenia w Ofierze, która jest najważ
niejszą rzeczą na ziemi, a zarazem najlepszą i najprzyjemniejszą służbą Kró
lowi Królów i Panu Panujących; niech wykonuje wszystkie przepisane 
obrzędy.

12. Jeśli dwóch ma służyć do Mszy świętej, to jeden drugiemu, zwłaszcza 
godniejszemu od siebie, grzecznie odstąpi usługiwanie przy mszale.

13. Mszał należy podać kapłanowi do przeglądnięcia jeszcze w zakrystii.
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14. Ut omanti se sacerdoti, quantum poterit, assistat, cingulum, etc. 
ministret.

15. Ut submisse, ad quodnam altare eundum sit, interroget.
16. Ut ad altare, nec nimis propere (ne sacerdos longius relinquatur) nec 

nimis lente (ne sacerdos cogatur subsistere) eat et redeat cum missali.
17. Ut modicam altari inclinationem, cum sacerdote faciat, vel flexionem 

genu, si praesens sit Venerabile.
18. Ut pileum sacerdotalem commode non in pulvere ponat.
19. Ut Confiteor et Ideo precor, etc. cum humili inclinatione dicat, et 

sacerdotale Misereatur audiat.
20. Ut fimbriam vestis sacerdotalis in ascensu graduum, modice attollat.
21. Ut quando sacerdos ad initium missae dicit Flectamus genua: Respon- 

deat: Levate.
22. Ut nunquam transferat missale a comu |47] Epistolae, ad comu Evan- 

gelii, quamdiu sacerdos conversus ad populum non dixerit: Dominus vo- 
biscum, et postea orationes alias, et Epistolam.

23. Ut in ampullis modico odoratu, vel etiam gustu vinum exploret, easque 
polito gestu, ac genuflexione (moribus antiquis) porrigat.

24. Ut item ad ultimam ablutionem utramque ampullam praesto habeat, 
pro commoditate celebrantis.

25. Ut sub ipsam elevationem lentius pulset, quam sub genuflexionem sa- 
cerdotis, propter differentiam.

26. Ut in fine Sacri, transferat missale ad comu Evangelii, quando illud 
sacerdos antę Ite Missa est, relinquit apertum.
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14. Ministrant ma być obecny przy ubierającym się kapłanie, podać mu 
cingulum , itp.94

15. Ma się zapytać szeptem, do którego ołtarza należy iść.
16. Do ołtarza i z powrotem nie powinien iść z mszałem ani zbyt szybko, 

żeby kapłan nie został z tyłu, ani zbyt wolno, żeby kapłan nie musiał 
przystawać.

17. Przed ołtarzem ma się pokłonić razem z kapłanem z szacunkiem 
albo - jeżeli jest Najświętszy Sakrament - przyklęknąć.

18. Biret kapłana powinien położyć na czystym miejscu, a nie w kurzu.
19. Pochylony ma z pokorą odmawiać Confiteor  oraz Ideo precor  

i wysłuchać kapłańskiego Misereatur91.
95 96

20. Gdy kapłan wstępuje na stopnie ołtarza niech dyskretnie uniesie mu 
szatę.

21. Gdy na początku Mszy świętej kapłan mówi Flectamus genua9\ niech 
odpowie: Levate".

22. Niech nie przenosi mszału ze strony epistoły na stronę ewangelii, do
póki kapłan odwrócony do ludu nie powie Dominus vobiscumlw>, nie odmówi 
innych modlitw oraz odczyta epistoły.

23. Niech dyskretnie powącha wino w ampułkach, a nawet go skosztuje; 
najstępnie poda je uprzejmie, a nawet (stosownie do starego zwyczaju) na 
klęcząco.

24. Podczas końcowego obmycia powinien dla wygody celebransa mieć 
pod ręką obie ampułki [z wodą i winem].

25. Podczas samego podniesienia niech dzwoni delikatniej niż wtedy, gdy 
kapłan przyklęka.

26. Pod koniec Mszy świętej, jeśli kapłan przed Ite missa estm zostawi 
mszał otwarty, niech go przeniesie na stronę ewangelii.

94 Sznur lub pas służący do przepasywania alby, czyli długiej białej szaty ubieranej przez 
kapłana przed Mszą św.

95 Spowiadani się...

96 Przeto błagam...

97 Niech się zmiłuje nad nami...

98 Lłklęknijmy.
99 Powstańcie.
100 n .Pan z wami.
101 Dzisiejsza forma: Idźcie w pokoju Chrystusa.
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27. Porro semper, et post omne Evangelium ultimum, dicendum: DEO 
gratias.

28. Ut ad ultimam sacerdotis benedictionem, flectat, et caput reverenter 
incli|48|net, cum actu ut supra N. 10 dixi.

29. Tandem ut genuflectens ad illa verba: Et Yerbum Caro factum est 
dicat: Gratias Tibi ago IESU Fili Del vivi, quod propter nos homines, factus 
fis Homo!

30. Ad cantilenas tandem, non nimis clamorose, nec tota contentione 
vocis, sed semitonio cantandas, moderate, intelligenter, et devote, et tempori 
ex veteri Ecclesiae praescripto accomodatas. Proderit autem, ut singulas 
strophas, soli praecentores, prius canant; tum deinde omnes easdem repetant, 
etiamsi non totam cantilenam percurrant, melius est enim parum et devotum, 
quam multum et incondite evasivum. Unde easdem cantilenas praesertim toti 
Ecclesiae communes, et ordinarias, identidem ruditer discipulis magister 
explicet in schola, etiam loco lectionis or|49|dinariae scholasticae, et ad 
eandem methodum, ad ethymologiam, ad regulas, ad tropos, figuras, 
paraphrasim, etc. pro ratione gradus scholae. Easdemque pro occupationibus, 
amplificationibus, subinde assignet. Quod totum saltem semel in hebdomada, 
praesertim, primis tribus mensibus faciet, magno tum suo merito, tum 
discipulorum in Christiana pietate, immo et in scholastica latinitate profectu, 
sicque una fidelia, duos parietes dealbabit, ac utriusque signaturae 
referendarium, et in utroque tum scientiae, tum conscientiae foro patronum 
aget. Legitur quid simile, in vita iam nunc sancti STAN1SLAI KOSTKA, de 
eius tum adhuc in scholis nostris Viennensibus, pueri studiosi exercitiis 
scholasticis, quae et ipse adhibebat pientissime, et sapientissime ad idem |50| 
aemulos vocabat: Instinctu haud dubie et duetu, sui tunc, vel hoc ipso optimi 
Magistri. Quo fiet ut illas etiam cantilenas, discipuli postea cum sui iuris 
erunt, non erubescant cantare in parochiis cum suis subditis, vel aulicis, vel 
parochianis.

31. Ut circa elevationem, cantent feria secunda et sexta, O salutaris 
Hostia, etc. Feria tertia et quinta, Tantum ergo Sacramentum, etc. Feria quarta 
et Sabbato:
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27. Zawsze - i po każdej ostatniej ewangelii - należy odpowiedzieć Deo 
gratias .l02

28. Przed końcowym błogosławieństwem kapłana niech uklęknie i pochyli 
głowę z uszanowaniem (jak wspomniałem w numerze dziesiątym).

29. Wreszcie na słowa: A Słowo stało się ciałem niech przyklęknie 
i powie: Dzięki Ci składam, Panie Jezu, Synu Boga żywego, za to, że dla nas 
ludzi stałeś się Człowiekiem.

30. Przy śpiewaniu pieśni niech nie krzyczy, ani nie śpiewa na cały głos, 
lecz półgłosem, umiarkowanie, pobożnie i ze zrozumieniem. Powinien też 
wybrać takie pieśni, które według starych przepisów Kościoła dostosowane 
są do okresu liturgicznego. Dobrze też będzie, jeżeli każdą strofę najpierw 
zaśpiewają soliści, a potem wszyscy ją powtórzą, nawet gdyby mieli nie do
kończyć całej pieśni. Lepiej bowiem śpiewać mniej a pobożnie, niż więcej, 
a bez ładu i składu. Nauczyciel winien zatem w szkole wyjaśnić uczniom 
pieśni, zwłaszcza te powszechnie przyjęte w całym Kościele; niech to uczyni 
prostym językiem, nawet zamiast zwykłej lekcji, trzymając się przy tym tej 
samej metody i wskazując na pochodzenie wyrazów, tropów, figur, parafraz; 
wszystko stosownie do poziomu klasy. Z pieśni powinien uczynić przedmiot 
zajęć i sposób poszerzenia wiedzy. Niech je omawia przynajmniej raz w ty
godniu, zwłaszcza w trzech pierwszych miesiącach; będzie to dla niego wiel
ką zasługą, a uczniowie uczynią postępy zarówno w chrześcijańskiej po
bożności, jak i w szkolnej łacinie. W ten sposób jednym uderzeniem zabije 
dwie muchy i przyłoży dwie pieczęcie stając się wychowawcą w obu dzie
dzinach: w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu sumienia. Coś podobnego 
można wyczytać w żywocie (świętego już teraz) Stanisława Kostki, miano
wicie o ćwiczeniach, które wykonywał jeszcze w naszych szkołach wiedeń
skich, czyniąc to bardzo pobożnie i mądrze, zjednując sobie naśladowców. 
Działo się to niewątpliwie pod wpływem jego wybitnego nauczyciela. Prak
tyka ta sprawi, że uczniowie osiągnąwszy wiek dojrzały nie będą się wstydzić 
śpiewać pieśni w parafiach razem ze swymi podwładnymi, dworzanami lub 
parafianami.

31. W poniedziałki i piątki niech śpiewają na podniesienie O przenajświęt
sza Hostio, we wtorki i czwartki Przed tak wielkim Sakramentem, a w środy 
i w soboty:

102 Bogu niech będą dzięki.
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O Sacramenti Maximi, 
MARIA Cultrix Maxima, 
Te tui servi minimi, 
Precamur o Piissima!

Ut in morte vivifico, 
Christi fruamur Corpore. 
Post mortem beatifico,
DEUM amemus pectore! 

Et iuge Sacrificium, 
Cor immolamus numini, (511 
In nostrum fuso pretium, 
Citarn litemus Sanguini. Amen.

Porro haec ipsa prosa ad Beatissimam, cantatur in eodem tono, quo 
O salutaris Hostia, etc.

32. Ad confessiones frequentes, ferventes, et animose sinceras, praesertim 
in omnibus nostrorum sanctorum festis, omnes vel saltem plures confiteantur. 
Tum quia sunt indulgentiae: Tum quia vere dignum et iustum est, ut saltem 
sanctis iesuitis in caelis, hanc pueri praestent gratitudinem, quam nobis 
plerumque, adulti negant in terris, tum quia sic non erubescent aliqui 
communicare, qui alias et sponte vellent, sed ab aliis fugillativam adulationis, 
vel ad Societatem aspirationis notam timent.

33. Ut sibi confessarios constantes eligant quantum possunt.
34. Ut illos aliquando etiam extra confessiones [52| sincere consulant de 

modo vitandi peccata, etc.
35. Ut aliorum confessiones non audiant curiose, quodsi casu audierint, ut 

nemini dicant.
36. Ut se breviter, ruditer, et devote praeparent, vg. flectendo antę Cruci- 

fixum, in eo, tanquam in speculo, suas maculas considerent, dicendo, vel co- 
gitando, vg. Domine IESU mi! Caput Tuum cogitationibus salutis meae, sem- 
per occupatissimum, et post hoc, pro peccatis meis, et a me ipso, crinibus 
evulsis tractum, spinis coronatum, in morte inclinatum etc. Et caput meum 
post praeteritam confessionem quale? si non habui cogitationes alteri invidas, 
inhonestas, iracundas, superbas, et praesertim in hoc, vel in hoc tempore, 
loco, occasione, etc. Oculi Tui pro me et a me velati, sanguine suffusi etc. 
Petrum negantem, Latronem poenitentem, Mariam con\53\dolentem respi- 
cientes, tandem in morte clausi, etc.



Przedszkole dla nauczycieli klas niższych 75

Największa czcicielko najdostojniejszego Sakramentu, 
Przed Twym czystym obliczem z błaganiem klękają Twoje dzieci. 
Gdy chwila śmierci nadejdzie, podaj nam Ciało Syna: 
Byśmy - mieszkańcy nieba - bez końca Go kochali.
Niech w nieustannej ofierze, serca oddajemy Bogu, 
A życie - Krwi ongiś wylanej dla zbawienia naszej duszy.

Ten utwór ku czci Matki Bożej śpiewa się na tę samą melodię, co O prze
najświętsza Hostio.

32. Niech często, gorliwie i szczerze przystępują do spowiedzi. Szczegól
nie w święta naszych świętych  niech się wszyscy uczniowie spowiadają, 
a przynajmniej większość z nich, i to zarówno dlatego, że wiążą się z tym 
odpusty, jak i dlatego, że przynajmniej świętym w niebie okażą tę wdzięcz
ność, jakiej nam odmawiają na ziemi gdy dorosną; wreszcie dlatego, żeby się 
nie wstydzili przystępować do Komunii świętej ci, którzy z jakichś powodów 
tego by chcieli, ale boją się oskarżenia, że są lizusami, albo że mają ochotę 
wstąpić do Towarzystwa.

103

33. Niech w miarę możliwości wybiorą sobie stałego spowiednika.
34. Niech się go także poza spowiedzią szczerze radzą, jak unikać 

grzechów.
35. Niech nie podsłuchują ciekawie spowiedzi innych, a jeżeli przypad

kiem coś usłyszą, niech tego nikomu nie mówią.
36. Do spowiedzi mają się przygotowywać krótko, prosto i pobożnie. 

Niech na przykład uklękną przed Ukrzyżowanym i w Nim niby w lustrze 
zobaczą swoje winy, mówiąc po cichu lub w myśli:

103 Chodzi o błogosławionych i świętych z Towarzystwa Jezusowego.

O mój Panie Jezu! Twoja głowa nieustannie zajęta myślą o moim zbawie
niu, a następnie - za moje grzechy i przeze mnie samego -po wyrwaniu wło
sów wleczona, cierniem koronowana, a w chwili śmierci opuszczona.

A jakaż moja głowa po ostatniej spowiedzi? Może miałem myśli zawistne 
wobec drugich, nieskromne, gniewliwe, pyszne, szczególnie wtedy i wtedy, 
tu i tam, przy tej i przy tamtej okazji?

Twoje oczy dla mnie i przeze mnie przysłonione, krwią zalane, a przecież 
spoglądające na zapierającego się Ciebie Piotra, na łotra pokutującego i na 
współczującą Marię; wreszcie w chwiłi śmierci zamknięte.
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Et mei oculi quales? Aspiciebam forte in templo, in plateis, etc. curiosa, 
otiosa, an non aliquando turpia? etc. Os tuum pro meis, et a meis peccatis, 
felle et aceto potatum! Et os meum quale? an non in cibo et potu, nimis 
excessivum, an non sine praevia oratione comedi, an ieiunium debite servavi? 
etc. Facies tua Domine IESU, alapis percussa, tumore livida, etc. Et facies 
mea qualis? an non mihi in illa complacebam, aut in aliena? an non omabam, 
etc. Lingua tua pro me, inter accusationes et contumelias non maledicens, sed 
tacens, patiens, pro inimicis orans, etc. Et lingua mea, ac verba qualia? an 
non rixabar, cognominabam, maledicebam, querulabar? Incusabam? falso 
accusabam! aut licet vere, tamen non propter correctionem, |54] sed ex ira, 
vel invidia, etc. An non mentiebar? iurabam? turpia loquebar? vel cantabam? 
vel alios diffamabam? vel colloquiis otiosis tempus orationi, vel studiis 
destinatum, ferebam, etc. An non frustra loquebar in templo? in congrega- 
tione? in schola? etc. Aures tuae, IESU mi, pro me, et a me spinis septae, 
contumeliis, et accusationibus oppletae, etc. Et aures meae quales? An non 
libenter audiebam turpes iocos? cantillenas? aut aliorum diffamationes? nec 
arguebam, quando poteram? An non impatienter audiebam monita aliorum 
ad bonum, vel accusationes? An non negligenter attendebam in schola ex- 
plicationi? In templo concioni? in congregatione, vel catalogo lectioni? etc. 
Manus tuae pro me, et a me, primo ligatae, postea clavis cruci confixae, etc. 
Manus meae qua|55|les? an in orando compositae? an non alterum percussi 
ex ira? an non aliquid volens inhoneste tetigi? an non alicui aliquid accepi? 
Opera mea qualia? An non multa mała opera feci? vel me decedentia, vel 
alteri proximo nociva? Quam multa opera bona omisi? quae debebam, vel 
saltem poteram facere, et non feci, etc.
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A jakie są moje oczy? Czy przypadkiem w świątyni, na ulicy, nie przy
glądałem się rzeczom ciekawym, niepotrzebnym, a może czasami 
obrzydliwym?

Twoje usta za moje grzechy i przez nie napojone żółcią i octem.
A jakie są moje usta? Może w jedzeniu i piciu zbytnio przesadzałem, 

może jadłem bez uprzedniej modlitwy? Czy zachowałem przepisane posty?
Twarz Twoja, Panie Jezu, sponiewierana policzkowaniem, zsiniała 

i spuchnięta.
A jaka jest moja twarz? Może się na nią patrzyłem z upodobaniem, albo 

na twarz kogoś innego? A może ją zdobiłem?
Język Twój nie złorzeczył wśród oskarżeń i zniewag, lecz milczał, cierpiał 

i modlił się za nieprzyjaciół.
A jaki jest mój język i moje słowa? Może się kłóciłem, wyzywałem, zło

rzeczyłem, skarżyłem się, obwiniałem innych, oskarżałem fałszywie? A jeżeli 
nawet prawdziwie, to może nie chęcią poprawy się kierowałem, lecz gnie
wem i zawiścią. A może kłamałem, przysięgałem, mówiłem lub śpiewałem 
rzeczy obrzydliwe? Może innych oczerniałem? Może czas przeznaczony na 
modlitwę lub studium trwoniłem na niepotrzebnych rozmowach? A może 
gadałem głupstwa w kościele, w czasie zebrania kongregacji, w szkole?

Uszy Twoje, mój Jezu, za mnie i przeze mnie ranione cierniami, napełnio
ne zniewagami i oskarżeniami.

A jakie są moje uszy? Czy nie słuchałem chętnie obrzydliwych żartów, 
piosenek, oszczerstw skierowanych przeciw innym; czy sprzeciwiałem się 
temu, gdy mogłem? Może niecierpliwie słuchałem, gdy mnie inni upominali, 
bym dobrze postępował, albo mnie oskarżali? A może niedbale słuchałem 
wyjaśnień w szkole, kazań w kościele, podczas zebrań kongregacji, czytania 
katalogu?

Ręce Twoje dla mnie i przeze mnie najpierw związane, a potem gwoździa
mi do krzyża przybite.

A jakie są moje ręce? Czyje składałem podczas modlitwy? Czy nie ude
rzyłem kogoś w gniewie? Czy czegoś nie dotykałem nieskromnie? Czy 
komuś czegoś nie zabrałem? A jakie są moje uczynki? Czy nie popełniłem 
wielu złych uczynków? Czy nie były to uczynki, których się wstydzić po
winienem, albo które innym przyniosły szkodę? Hu dobrych uczynków nie 
wykonałem, choć powinienem lub przynajmniej mogłem, a mimo to nie zro
biłem tego?
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Cor tuum pro me, et a meis peccatis lancea transfixum, amore DEI et mei 
plenissimum, etc. Et cor meum quale? Quam multis affectibus inordinatis 
plenum? An non aliquando plus homines, aut aliquod bonum creatum ama- 
bam? vel malum magis, timebam, quam DEUM? An non alios odio habe- 
bam? An non vindictam in corde appetebam? An non laetabar de alterius ma
ło? An non taedio in devotione afficiebar? an vanam gloriam non appetebam? 
[56| An non suspicabar małe de aliis, et temere iudicabam? etc. Pedes tui Do- 
mine IESU Christe, por me, et a meis peccatis, per plateas tracti, per gradus 
protrusi, cruci clavis affixi, etc. Et pedes mei quales? An non per templum 
frustra ambulabam? An non ad aliquem locum contra prohibitionem, aut 
propositum, aut cum periculo peccati ibam? An non consulto, tarde ad scho- 
lam, ad congregationem, ad templum, etc. veniebam? etc. Totum Corpus 
tuum, pro meis peccatis sudore sanguineo perfusum, conculcatum, flagella- 
tum, in cruce extensum, sepultum, etc. Et corpus meum quale? An illi in cibo, 
potu, ornatu, somno, non nimis indulgebam? An dolores illius et morbos non 
impatienter ferebam? An raro aut nunquam memoriam mortis, iudicii, infemi, 
caeli, purgatorii |57| habebam? etc. Tandem? Anima tua o bonę IESU, tris- 
titiis, etpavore, taediis, et derelictione, ac agoniis confecta, in manus Patris 
commendata! etc. Et anima mea qualis? An de ingenio. talentis, natalibus, 
non superbiebam? An mihi in hic et similibus non complacebam nimis? An 
alios non contemnebam? An non negligenter studebam? An non tepide et 
distracte orabam? Et an aliquando pro animabus purgatorii, et pro ago- 
nizantibus, etc. Postea dicet: De his, et de omnibus aliis, totius vitae peccatis, 
ąuibus vulnera Tua iterum renovavi, doleo, ex solo amore tui, et in vulneribus 
tuis IESU Crucifixe demergo, et abluo cor et animam meam: ac firmissimum 
emendationis propositum, ad pedes tuos cum Magdalena, supplex affigo, et 
omnia statim sincere confiteri propono, etc. (Totum hoc in [58| examine 
vespertino, antequam decumbat, brevi compendio repetat quotidie).

37. Postea ad confessionale flectens, dicat cum humili inclinatione: Con- 
fiteor, usque ad mea maxima culpa, etc. Tum peccata omnia distincte et 
expresse confiteatur, et post assignatam poenitentiam, a sacerdote auditam, 
dicat pariter cum demissa inclinatione: Ideoprecor, etc. Et post absolutionem 
abeat, ac poenitentiam (si potest) statim absolvat totam, vel saltem in aliqua 
parte.

38. Ut ad Communionem non statim accedat, sed ab initio Sacrum audiat, 
si fieri potest, vel ut se in silentio et devotione,
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Serce Twoje dla mnie i przez moje grzechy włócznią przebite, a pełne mi
łości Boga i miłości do mnie.

A jakie jest moje serce? Ile w nim nieuporządkowanych przywiązań! 
A może kiedyś bardziej ludzi kochałem, albo jakieś dobro stworzone, niż 
Boga? A może bardziej się nieszczęścia bałem niż Boga; może nienawidziłem 
innych; może domagałem się w sercu zemsty; może się cieszyłem z nie
szczęścia innych? Czy nie ogarniała mnie nuda w czasie praktyk pobożnych? 
Czy nie zmierzałem do próżnej sławy? Czy innych nie podejrzewałem o coś 
złego i czy o nich nie wydawałem lekkomyślnych sądów?

Całe ciało Twoje za moje grzechy krwawym potem oblane, zbite, ubiczo
wane, na krzyżu rozpięte, pogrzebane.

A jakie jest moje ciało? Czy nie jestem dla niego zbyt pobłażliwy w je
dzeniu, piciu, ubieraniu, spaniu? A może byłem niecierpliwy, kiedy ono było 
chore lub obolałe? A może rzadko wspominałem śmierć, sąd, piekło, niebo 
i czyściec; może wcale?

Dusza Twoja, o dobry Jezu, pełna smutku i trwogi, opuszczona i umie
rająca, wreszcie oddana w ręce Ojca.

A jaka jest moja dusza? Czy się nie pyszniłem, że jestem uzdolniony, 
utalentowany, że pochodzę z dobrego rodu? Czy to i inne rzeczy nie dawały 
mi zbyt wiele zadowolenia? Czy nie potępiałem innych? A może się niedbale 
uczyłem; może się modliłem ozięble wśród roztargnień? Czy się modliłem 
za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających?

Potem niech powie: Za te i za wszystkie inne grzechy, którymi odnowiłem 
Twoje rany, żałuję jedynie z miłości ku Tobie. IP ranach Twoich, o Jezu 
Ukrzyżowany, zanurzam i obmywam swoje serce i swoją duszę; razem z Ma
gdaleną składam w pokorze u Twoich stóp szczere postanowienie poprawy. 
Postanawiam też, że się z tego wszystkiego natychmiast wyspowiadam.

(Niech to wszystko krótko każdego dnia powtórzy w czasie wieczornego 
rachunku sumienia przed położeniem się spać).

37. Niech następnie uklęknie przy konfesjonale i z pokorą odmówi Spo
wiadam się Bogu aż do moja bardzo wielka wina. Niech następnie wyraźnie 
i po kolei wyzna wszystkie swoje grzechy, a gdy usłyszy nałożoną przez ka
płana pokutę, niech pochylony odmówi Przeto błagam... Po otrzymaniu roz
grzeszenia niech odejdzie i natychmiast - jeśli to możliwe - odprawi całą po
kutę lub przynajmniej jej część.

38. Niech nie przystępuje od razu do Komunii świętej, lecz niech 
od początku - jeśli może - wysłucha Mszy świętej, albo uda się do miejsca 
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in congregatione, vel catalogo contineat, usque ad Communionem, recitando 
interim officium, litanias, etc.

39. Antę ipsam vero Communionem: actus aliquos breves et simplices, sed 
fer[59|ventes eliciat, vg.

Credo Te DEUM meum, ludicem et Renumeratorem meum, ubique 
secundum divinitatem, hic etiam secundum corpus et sanguinem vere 
praesentem, etc.

Adoro Te, cum omnibus creaturis, totius terrae et caeliveneratione, etc.
Arno Te DEUS meus super omnia, amore omnium in caelo, et in terra 

sanctorum Tui amantium, etc.
Spero Te hospitem in visceribus meis, et a Te, omnia bona mea, tam 

temporalia, quam aeterna, etc.
Doleo iterum et millies, corde et dolore omnium unquam poenitentium, de 

omnibus peccatis meis, non propter metum inferni, quem centies merui, nec 
propter spem caeli, quod millies demerui, sed propter solum et purum amo
rem Tui DEUS meus! etc.

Propono coram Te, cum gratia Tua emendationem! Mało deinceps mor i, 
quam Te offendere, etc.

Desidero Te suscipere |60| affectu Sanctissimae Matris Tuae, et omnium 
unquam devote communicantium, etc.

40. In Communione, modice caput attollat, et os sufficienter aperiat, et lin- 
guam ad ultimum labium exporrigat.

41. Post Communionem statim os claudat, et Hostiam deglutiat, nec diu 
in ore teneat. Postea in templo flectens, saltem (quantum fieri potest) per 
medium quadrantem, oret, eosdem, quos antę Communionem actus iteret: 
vg. Credo, etc. Adoro, et saluto Te hospitem in corde meo, DEUS meus, 
affectu Beatissimae Matris Tuae, et omnium Sanctorum, etc. Offero Tibi hoc, 
et hoc, etc. et omnia mea, immo omnia Tua, etc. Pęto vicissim a Te hoc, et 
hoc beneficium, etc. fidenter, sincere simpliciter, etc. Intelliget Christus 
Eucharisticus.
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zgromadzeń Sodalicji, lub tam gdzie się czyta listę obecności, i aż do mo
mentu Komunii świętej odmawia oficjum, litanie, itp.

39. Przed samą Komunią świętą niech wypowie krótkie i proste, ale go
rące akty strzeliste, na przykład:

Wierzę, że Ty, Boże mój, Sędzio mój i moja nagrodo, jako Bóg jesteś 
wszędzie obecny, a tutaj jesteś obecny także w Ciele i Krwi swojej.

Adoruję Cię i łączę się z adorującymi Cię wszystkim stworzeniami na nie
bie i na ziemi.

Kocham Cię, Boże mój, nade wszystko tak, jak Cię kochają wszyscy miesz
kańcy nieba, a na ziemi wszyscy święci.

Mam nadzieję, że w sercu moim zagościsz, i że otrzymam od Ciebie wszel
kie dobra zarówno doczesne, jak i wieczne.

Łączę się z serdecznym bólem wszystkich ludzi przystępujących do spo
wiedzi i raz jeszcze po tysiąckroć boleję nad wszystkimi swoimi grzechami, 
i to nie dlatego, żebym się piekła obawiał, na które tak wiele razy zasłużyłem, 
ani dlatego, żebym miał nadzieję na niebo, które tak wiele razy utraciłem, 
tylko dlatego, że Ciebie, Boże mój, kocham miłością czystą i jedyną.

Przed Twoim obliczem postanawiam z łaską Twoją poprawę. Wolę od tej 
chwili umrzeć niż Ciebie obrazić.

Pragnę Cię przyjąć z takim uczuciem, z jakim Cię przyjęła Twoja Naj
świętsza Matka i z jakim Cię przyjmowali zawsze wszyscy przystępujący do 
Komunii świętej.

40. Tuż przed przyjęciem Komunii świętej niech głowę nieco podniesie 
i otworzy usta, a język wysunie na koniec wargi.

41. Po przyjęciu Komunii świętej niech natychmiast zamknie usta, Hostię 
ze śliną połączy i nie trzyma zbyt długo w ustach. Potem uklęknie w kościele 
i - jeśli to możliwe - niech się przynajmniej przez kwadrans modli, powta
rzając z pełnym zaufaniem, szczerze i prosto te same akty strzeliste, które wy
powiedział przed Komunią świętą: Wierzę..., Adoruję Cię i pozdrawiam, 
Boski mój Gościu, w sercu swoim uczuciami Najświętszej Matki Twojej 
i wszystkich świętych.... Ofiaruję Ci to i to... i wszystko moje, a właściwie 
wszystko Twoje. Ze swej strony proszę Cię o to i o to dobrodziejstwo... To 
wszystko zrozumie Chrystus eucharystyczny.
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42. Porro chartulas confessariis dari solitas diligenter [611 semper, et con- 
stanter examinet magister.

43. Hortetur item, ut alienas etiam conciones in templo, exhortationes in 
congregatione, exempla, aut vitas sanctorum in catalogo, etc. cum silentio 
attente, et utiliter audiant discipuli, cum reflexione actuali et seria, si quid sibi 
sive nunc corrigendum, sive in futura vita cavendum vel adhibendum pro- 
ponatur, etc. Unde quandoque inquirat breviter, ex aliquibus, vel loco exer- 
citii iniungat omnibus, quid in concione, congregatione, catalogo didicerint, 
quem fructum spiritualem acceperint, etc. 44. ldeoque initio statim iubeat 
accurate, et separatim conscribi sibi eos, qui ex sua schola congregationem, 
et qui catalogum (ut dicunt) frequentant, et identidem serio experimentaliter 
per censores cognoscat, an defacto |62| ita sit? Maxime vero ut constet, an 
diebus festis, saltem Sacrum audire soleant? 45. Tandem ut templum semper 
reverentissime, in silentio, suspenso pede sine strepitu ingrediantur, et ex eo- 
dem egrediantur, etc. In quem finem magister ipse, eos nunc antecedat, nunc 
subsequatur.

5tus

Dorni, vel in hospitio.
1. Ad surgendum manę, honeste, prompte, et devote, ut vg. surgens dicat:
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42. Niech następnie nauczyciel dokładnie sprawdzi karteczki, jakie się 
zwykło dawać spowiednikom .104

43. Powinien również zachęcać uczniów, by w milczeniu, uważnie i z po
żytkiem słuchali kazań głoszonych w kościele przez obcych księży, egzort 
wygłaszanych podczas zebrań Sodalicji Mariańskiej, przykładów albo żywo
tów świętych czytanych w sali katalogowej; niech się też stosownie do chwili 
i potrzeby poważnie zastanawiają nad tym, co trzeba poprawić obecnie lub 
czego unikać w przyszłości, lub co wprowadzić w życie. Nauczyciel po
winien zatem od czasu do czasu krótko przepytać któregoś z uczniów lub 
wszystkim zadać jako zadanie odpowiedź na pytanie, czego się dowiedzieli 
z kazania, z zebrania Sodalicji lub w sali katalogowej i jaki owoc duchowy 
z tego wynieśli.

44. Dlatego zaraz na początku nauczyciel powinien kazać na osobnej liście 
skrupulatnie spisać tych, którzy z jego klasy uczęszczają na zebrania Sodalicji 
lub do tzw. sali katalogowej oraz dowiedzieć się przez cenzorów , czy tak 
jest rzeczywiście; powinien przede wszystkim wiedzieć, czy przynajmniej 
w dni świąteczne słuchają Mszy świętej.

105

45. Do świątyni uczniowie mają wchodzić z jak największym uszanowa
niem, w milczeniu, bez tupania butami; podobnie z wychodzeniem. Dlatego 
też nauczyciel powinien iść na ich przedzie, a innym razem za nimi.

104 Spowiednik po wysłuchaniu spowiedzi podpisywał kartkę zaświadczającą o tym, że 
uczeń odbył spowiedź. Por. L. Koch, Jesuiten - Lexikon. Paderborn 1934, s. 178.

105 Jedna z funkcji w klasie sprawowana przez uczniów. Klasy podzielone były na 
dekurje, czyli dziesiątki uczniów, z których każda miała swojego dekurjona. Zmieniano ich 
co miesiąc. Dekuijonowie odpytywali swoich podopiecznych z tekstów zadanych na pamięć, 
odbierali zadania, notowali nieobecnych, itd. Czasem dla całej klasy naznaczano tzw. 
dekurjona wielkiego albo cenzora, który był pomocnikiem nauczyciela w utrzymywaniu 
porządku, informował go o wszystkim, co dzieje się w klasie oraz mógł nakładać drobne kary. 
Cenzora zmieniano co jakiś czas. Por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich 
w Polsce, s. 388.

Paragrafpiąty

W domu lub w innym miejscu przebywania'.
1. Wstając ochoczo i szybko chłopiec powinien modlić się na przykład 

w ten sposób:
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Domine IESU quid me vis facere? ecce ego servus, et Filius Ancillae 
Tuae, et Matris meae amantissimae MARIAE et Ecclesiae, en paratus sum 
hodie et semper ad omnem nutum vestrum, In nomine Patris, etc. Credo in Te 
DEUS meus. Adoro Te ubique praesentem DEUS meus, Spero a Te hodie et 
in aetemum, omnia bona DEUS meus. Arno Te super omnia, et amore Tui, 
nolo Te |63| hodie, nec unquam offendere, etc. Offero Tibi hodie et in 
aetemum meipsum, et omnia mea, immo Tua DEUS meus, etc. ut supra. 
Pater, etc. Ave, etc. Credo, etc. Angele DEI etc.

2. Haec omnia potest dicere puer, etiam vestes accipiendo, dummodo as- 
suescat, et memoria retineat.

3. Postea autem in templo, vel in cubiculo flectendo, potest hoc attentius 
iterare, et aliqua addere, vg. Ad Christum crucifixum:

Caput Domini me i IESU Chris ti, cogitationibus pacis et salutis mea 
plenissimum, pro me, quin et a me crinibus evulsis, per terram tractum, spinis 
compunctum, in morte inclinatum, etc.

Benedic hodie cogitationibus, capitis mei, quas Tuis unio, et offero! Prae- 
serva me hodie, et semper a cogitationibus malis, quas detestor, etc.

Oculi Domini IESU velati, sanguine suffusi, sputis oppleti, |64| Petrum 
negantem, latronem poenitentem, MARIAMsub cruce dolentem respicientes, 
tandem in morte clausi, etc.

Sitis hodie in et cum oculis meis, ne videant vanitatem etc.
Os, livore tumens, alapa percussum, felle et aceto potatum, etc.
Sis hodie in ore et gustu meo, etc. Lingua IESU, inter accusationes falsas 

patienter tacens, pro inimicis orans, in derelictione soli DEO supplicans, 
loannem Matri commendans, paradisum latroni promittens, in siti clamans, 
omnia consummans, animam in manus Patris commendans, etc. Sis hodie, in 
et cum lingua ac verbis meis, etc. Aures IESU spinis septae, contumeliis 
affectae, falsis testimoniis oppressae, etc. Sitis hodie in auribus meis, etc. Ma
nus IESU ligatae, et clavis confixae, etc., sitis hodie in manibus et operibus 
meis, etc. Cor IESU lancea transfi[65\xum, amore DEI, et mei plenissimum, 
etc. Sis hodie et in aetemum, in corde et affectibus meis! Lava et extingue 
affectus pravos.
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Panie Jezu, czego ode mnie chcesz? Oto ja, twój sługa, syn Twojej służeb
nicy i Matki mojej ukochanej, Maryi, a także Kościoła; oto jestem dziś gotów 
na każde Wasze skinienie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę 
w Ciebie, mój Boże. Uwielbiam Cię, Boże mój, obecny w każdym miejscu. 
Mam nadzieję, że otrzymam od Ciebie, mój Boże, wszelkie dobra dzisiaj 
i w wieczności. Kocham Cię ponad wszystko i ze względu na miłość ku Tobie 
nie chcę Cię ani dzisiaj, ani nigdy obrazić. Dzisiaj i na zawsze oddaję Ci 
samego siebie i wszystko, co moje, owszem, Twoje, mój Boże. Ojcze nasz. 
Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga. Aniele Boży.

2. To wszystko może wypowiadać także podczas ubierania się, byleby się 
do tego przyzwyczaił i zapamiętał.

3. Następnie może to powtórzyć na klęczkach w świątyni lub w pokoju, 
a także dodać niektóre rzeczy, na przykład modlitwę do Pana Jezusa 
ukrzyżowanego:

Głowo Pana mojego Jezusa Chrystusa przepełniona myślą o pokoju 
i moim zbawieniu, za mnie i przeze mnie ciągnięto Cię za włosy, rzucano na 
ziemię, kaleczono cierniami, aż się w chwili śmierci skłoniłaś. Pobłogosław 
dzisiaj myślom mojej głowy, które z Twoimi myślami łączę i Tobie ofiaruję. 
Zachowaj mnie dzisiaj i na zawsze od złych myśli, które potępiam.

Przysłonięte oczy Pana Jezusa, napełnione krwią, oplute, a patrzące na 
Piotra w chwili zaparcia, na łotra pokutującego i na Marię cierpiącą pod 
krzyżem, wreszcie zamknięte w chwili śmierci. Bądźcie dzisiaj w moich 
oczach i z nimi, żeby się nie przyglądały temu, co próżne.

Usta wskutek sińców opuchnięte, uderzeniami poranione, napojone żółcią 
i octem. Bądźcie dzisiaj w moich ustach i w smaku moim.

Języku Jezusa, milczący cierpliwie wśród fałszywych oskarżeń, modlący 
się za nieprzyjaciół, w opuszczeniu błagający tylko Boga, polecający Jana 
Matce, łotrowi obiecujący raj, wołający w pragnieniu, wypełniający wszyst
ko, polecający duszę w ręce Ojca. Bądź dzisiaj w moim języku, w słowach 
moich i z nimi. .

Uszy Jezusa, utkane cierniami, zarzucone obelgami, uciśnione fałszywymi 
świadectwami. Bądźcie dzisiaj w moich uszach.

Związane ręce Jezusa, gwoździami przybite. Bądźcie dzisiaj w rękach 
moich i w moich czynach.

Serce Jezusa, włócznią przebite, pełne miłości ku Bogu i ku mnie. Bądź 
dzisiaj i na zawsze w moim sercu i w moich uczuciach! Oczyść we mnie 
i wygaś uczucia przewrotne.
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Pedes per plateas tracti, et tandem crucifm, etc. Sitis hodie in pedibus et 
gressibus meis. Totum corpus tuum IESU, sanguineo sudore perfusum, 
conculcatum! raptatum! flagellatum! in Cruce extensum! sepultum, etc. Sis 
in toto corpore, et omnibus sensibus meis! Anima Christi in taediis et 
maerore derelicta, in manus Patris in agonę commendata, in lymbum 
descendens, etc. Sis hodie in anima mea, in verbis, operibus, cogitationibus, 
memoria, intellectu, voluntate mea, etc. Confige hodie timore Tuo, carnes 
meas, etc. IESU mi crucifoce, vela oculos, sępi aures, obtura os, transfige cor, 
manus, pedesque cruci affige! Totum denique intra vulnera Tua absconde me, 
ne unquam et ho[bb\die, caput meum quidquam cogitet, ne oculi videant, ne 
aures audiant, ne os gustet, ne lingua loquatur, ne cor amet, ne corpus agat; 
Ne anima velit, etc., quidquid Tibi displicet, et vulnera renovat, etc.

4. Simili modo, et vix aliquo verbo mutato, vesperi eundo cubitum (ut 
supra in praeparatione ad confessionem innui) digitis in aqua benedicta, 
tanquam in sanguine Crucifixi intinctis, cruces ad instar extremae unctionis 
f in Fronte, et omnibus sensibus formando dicat: vg. Per caput IESU spinis 
coronatum, in morte inclinatum, etc. Indulgeat mihi Dominus, quidquid hodie 
per caput meum, et cogitationes deliqui, etc. et sic de caeteris, etc.

5. Tandem iam decumbendo, assuescat semper in totam vitam, cogitare 
brevissime, sed vivacissime: Si morerer hac nocte (quod contigit |67| et 
continget multis, et mihi potest). Quid maxime in iudicio DEI timeret con- 
scientia? Et de hoc statim doleat: Confessionemque ac emendationem 
proponat. Ut sic secure obdormiat!

6. Inducat ad benedictionem mensae antę comedendum, nunquam erubes- 
cendam, sed omnino semper, et ubique adhibendam, saltem brevem, vg. Nos 
et ea, quae sumpturi sumus, benedicat DEUS Trinus et Unus. In Nomine 
Patris, etc. Pater, etc. Ave, etc.

7. Item ad gratiarum actionem post mensam: vg. Laus DEO, gratia vivis, 
requies defunctis. Tu autem Domine miserere nobis.
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Stopy Jezusa, wleczone przez ulice, a potem ukrzyżowane. Bądźcie dzisiaj 
w moich stopach i w moim postępowaniu.

Całe Ciało Twoje, Jezu, oblane krwawym potem, poniżone, wleczone, 
biczowane, na krzyżu rozpięte. Bądź w całym moim ciele i w moich wszystkich 
zmysłach!

Duszo Chrystusowa, wśród smutku i obrzydzenia opuszczona, powierzona 
w czasie agonii w ręce Ojca, do otchłani zstępująca. Bądź dzisiaj w mojej 
duszy, w słowach moich, czynach, myślach, pamięci, woli.

O Jezu mój ukrzyżowany, przeniknij dzisiaj moje ciało swoją bojaźnią 
zamknij moje oczy, zakryj uszy, zaciśnij usta, przebij serce, a ręce i nogi 
przybij do krzyża! Całego mnie wreszcie ukryj w swoich ranach. Niech ani 
dzisiaj, ani kiedykolwiek indziej, głowa moja o niczym takim nie myśli, niech 
oczy moje niczego takiego nie widzą uszy nic innego nie słyszą język nic 
innego nie mówi, a serce niczego nie kocha, co by się Tobie nie podobało i co 
odnawiałoby Twoje rany.

4. W podobny sposób niech się modli, kiedy się kładzie spać, nie zmie
niając niemal żadnego słowa (jak już o tym wspomniałem w przygotowaniu 
do spowiedzi). Palce umoczy w wodzie święconej, jakby we Krwi Ukrzy
żowanego, i naznaczy się krzyżem tak, jak się to robi podczas ostatniego 
namaszczenia, na czole i na innych zmysłach, mówiąc na przykład: Przez 
Głowę Jezusa uwieńczoną cierniową koroną opuszczoną w chwili śmierci... 
niech mi Pan odpuści, cokolwiek dzisiaj zawiniłem głową i myślą. Podobnie 
w przypadku innych zmysłów.

5. Wreszcie niech się nauczy i przyzwyczai na całe życie, aby leżąc już 
w łóżku pomyślał przez chwilę intensywnie: Gdybym tej nocy umarł (co się 
przecież zdarza i będzie zdarzać wielu ludziom, a i mnie też się przytrafić 
może), czego najbardziej będzie się bało moje sumienie na sądzie Bożym? 
I niech natychmiast wzbudzi w sobie żal, postanowi spowiedź i poprawę, aby 
mógł bezpiecznie zasnąć.

6. Niech sobie postanowi, że nigdy nie będzie się wstydził odmawiać mo
dlitwy przed jedzeniem, ale zawsze i wszędzie odmówi przynajmniej: Niech 
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny błogosławi nas i to wszystko, co będziemy spo
żywali w imię Ojca ... Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.

7. Podobnie po jedzeniu, jako dziękczynienie, niech powie na przykład: 
Niech Bóg będzie uwielbiony, żyjący niech zostaną obdarzeni łaskami, 
a umarłi niech mają wieczny odpoczynek. A Ty, Panie, zmiłuj się nad nami.
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Pater, etc. Ave, etc. Sanę intolerandus pudor est catholicorum, et magis 
studiosorum, et adhuc maxime sodalium, si erubescant id, quod haeretici! 
etiammagnates, et milites! non erubescunt!

8. Similiter non |68| erubescant ubicunque audita campana pro precibus, 
manę et meridie, reverenter dicere: Angelus Domini etc. et vesperi De 
profundis, etc.

§ 6tus

In itinere, vel ad recreationem (cui semper adsint in publico discipuli, et 
non soli, vel privati vagentur) vel alio quocunque discedendo, etc.

1. Petatur e caelo pro via, assistentia, dicendo, vg. IESUS et Gabriel cum 
MARIA! Raphael cum Tobia! Michael cum caelesti curia! sint nobiscum in 
via. In Nomine Patris, et Filii, etc.

2. Transeundo antę figuram Crucifixi, pileum deponendo, vel saltem caput 
reverenter inclinando, dicendum:JJorawM5 Te Christe, etc. vel: IESU cruci- 
fixe, miserere mei, etc.

3. Item transeundo penes aliquod templum dicendum: Laudetur sanctissi- 
mum Sacramentum hic praesens. Et fidelium animae, ąuorum hic corpora 
169] iacent, per misericordiam DEI reąuiescant in pace, etc.

4. Immo etiam transeundo publici supplicii locum, vel furcam, etc. di
cendum, vel saltem cogitandum: Domine DEUS iudex vivorum et mortuorum, 
praeserva me gratia tua, ne unquam supplicium simile merear, sed maxime 
aetemum.

§ 7mus

In occasione cuiuscunque tentationis, aut suggestionis daemonis ad 
malum, dicendum, cum reflexione saltem mente: Quis ut DEUS meus et 
omnia! Quem amo et timeo super omnia!
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Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. W tej sprawie z pewnością nie można tolerować 
wstydu u katolików, tym bardziej u studiujących, a jeszcze bardziej u so- 
dalisów106, bo przecież ani heretycy się tego nie wstydzą (nawet magnaci), 
ani żołnierze!

106 Czyli członków Sodalicji Mariańskiej.

107 Psalm 129.

8. Podobnie, gdy usłyszą dźwięk dzwonów, niech się nie wstydzą rano 
i w południe odmówić Anioł Pański, a wieczorem psalm Z głębokości .107

Paragraf szósty

Kiedy się wybierają na rekreację (mają w niej uczestniczyć wszyscy 
uczniowie razem, a nie wałęsać się gdzieś w odosobnieniu), albo gdzie
kolwiek indziej:

1. Niech poproszą niebiosa o pomoc w drodze, mówiąc na przykład: Jezus 
i Archanioł Gabriel z Matką Bożą, Archanioł Rafael z Tobiaszem, Archanioł 
Michał z dworem niebieskim niech będą z nami w drodze. W imię Ojca...

2. Ilekroć przechodzą przed figurą Ukrzyżowanego, niech zdejmą czapkę 
albo przynajmniej z uszanowaniem pochylą głowę i powiedzą: Adorujemy 
Cię, Chryste..., albo Jezu Ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami.

3. Podobnie, kiedy przechodzą koło jakiejś świątyni, niech mówią: Niech 
będzie pochwalony obecny tutaj Najświętszy Sakrament. A dusze wiernych 
zmarłych, których ciała tu leżą, niech przez miłosierdzie Boże odpoczywają 
w pokoju.

4. Także gdy przechodzą obok miejsca publicznej egzekucji lub koło szu
bienicy niech przynajmniej w myśli powiedzą: Panie Boże, Sędzio żywych 
i umarłych, uchroń mnie, bym nigdy podobnej kary nie poniósł, a szczególnie 
kary wiecznej.

Paragraf siódmy

W czasie jakiejkolwiek pokusy, albo gdy szatan nakłania do jakiegoś 
złego czynu, trzeba z uwagą modlić się (przynajmniej w myśli): Któż nad 
Bogiem moim, który  jest dla mnie wszystkim! Przecież to Jego z bojażnią nad 
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Numąuidpotest comparari DEO, haec misera delectatio, nedum praeferri? 
absit millies, etc. Hac unica tessera, ceu fulmine, ipsum Luciperum, cum toto 
diabolico exercitu, in tartara profligavit olim S. Michael.

Haec, et similia, christianae vitae praecepta, non solum semel, et 
ite|70|rum, atque etiam tertio inculcet, sed frequenter, sed quotidie, sed in- 
cessanter, sed constanter, et prope pertinaciter ingerat! Timorem DEI, con- 
servationem innocentiae, fugam peccati, et perversorum consortii, mendacii, 
iuramenti, maledicentiae, turpiloquii, contentionum, indecentiae et inhones- 
tatis detestationem! Memoriam mortis, metum iudicii, horrorem infemi, de- 
siderium caeli, devotionem ad vulnera Christi, fiduciam ad Beatissimam, re- 
verentiam Angeli Custodis in omni loco, etc.

§ 8vus

Porro cum puerorum memoria sit instar cerae, velociter quidem perceptiva 
praeceptorum, sed et facile obliviosa eorundem, praesertim spiritualium. Ideo 
haec omnia, vel saltem singula, singulis mensibus ex proposito magister 
commemoret, ac inculcet, immo et|71]iam saepissime (ut immediate supra 
innui) occasionaliter repetat, ac statim initio anni pro additamento pensorum 
assignet, et serio exigat, ut statim initio ab Iove incipiat, et discipuli antę 
omnia videant, nos principalissime intendere in illis pietatem Christianam, 
tum demum latinitatem! Successive autem, semel quot hebdomadis, quae- 
stiunculas cum aemulis proponi iubeat, de fidei rebus rudibus, de ceremoniis, 
de modis et observationibus, surgendi, decumbendi, ministrandi Sacro, con- 
fitendi, communicandi, mensa benedicendi, itinerandi, etc., ut talia in totam 
deinceps vitam, memoriae et usui executivo, profunde imprimantur.
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wszystko kocham! Czyż ta nędzna przyjemność da się porównać jakoś 
z Bogiem, albo wynieść ponad Niego? Po tysiąckroć to niemożliwe. Tą jedną 
złotą myślą, jakby gromem, święty Michał przepędził ongiś do piekła samego 
Lucypera z całym diabelskim wojskiem.

Te i inne nakazy życia chrześcijańskiego niech nauczyciel nie tylko raz, 
drugi i trzeci wbija uczniom do głowy, lecz je często, nawet codziennie, nie
ustannie i z uporem wciska w ich umysły!: bojaźń Boża, zachowanie nie
winności, unikanie grzechu, złego towarzystwa, kłamstwa, przysiąg, prze
kleństw, plugawych rozmów, kłótni, potępiania nieczystości i nieuczciwości. 
[Zamiast tego niech uczniowie pamiętają] o śmierci, niech się obawiają sądu 
Bożego, drżą przed piekłem, pragną nieba, pielęgnują nabożeństwo do Ran 
Chrystusa, zaufaniem darzą Najświętszą Pannę, niech w każdym miejscu 
okazują szacunek Aniołowi Stróżowi itp.

Paragraf ósmy

Ponieważ pamięć dzieci podobna jest do wosku i szybko co prawda 
przyjmuje nakazy, ale też łatwo o nich zapomina, zwłaszcza w sprawach du
chowych, niech nauczyciel, z zasady raz w miesiącu, przypomina o wszyst
kim razem, a przynajmniej o poszczególnych rzeczach; wbija im do głowy, 
powtarza jak najczęściej (jak wspomniałem wyżej), przy każdej sposobności, 
a na samym początku roku doda do zadań i tego wszystkiego rzeczywiście 
wymaga. [Chodzi o to, by] wszystko od samego początku przedstawił, aby 
uczniowie wiedzieli, że na pierwszym miejscu chcemy ich nauczyć chrześ
cijańskiej pobożności, a dopiero na drugim znajomości łaciny. Niech zatem 
nauczyciel nakazuje, by współzawodnicy zadawali sobie pytania o proste 
zagadnienia wiary, o obrzędy, zachowanie w czasie wstawania i kładzenia się 
spać, usługiwanie do Mszy świętej, odbywanie spowiedzi, przyjmowanie 
Komunii świętej, odmawianie modlitwy przy stole, podróżowanie itp. Chodzi 
o to, by sobie wyrobić takim postępowaniem nawyki na całe życie.
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§ 9nus

Addo hic propter magistros chori et (ut vocant) Bursae Musicorum, ut illos 
similiter in omni pietate, eodem modo institu|72|ant.

1. Ut omnino omnes, etiam non frequentantes scholam (quanquam omni- 
possibiliter curandum esset, ut nullus penitus sit in Bursa, qui scholam ali- 
quam non frequentet, ne pro uno Sacro primo, seu ad summurn pro una hora, 
tota die sint otiosi, et anno toto alantur frustra. Satius est, ut conducantur su- 
binde pro festivitatibus; immo millies satius, ut sint pauci et boni, quam multi 
et mali, ex quibus plus longe, gloriae DEI, et nostro decedit honesto, quam 
utili accedat! Magisque decet silentium, DEUM in Sion, quam hymnus ex ore 
servi nequam, quoniam non est speciosa laus in ore peccatoris. Ut inquam 
omnes confiteantur, quolibet mense, determinato simul omnibus, die, praeter 
particulares unicuiusque devotiones etc.

2. Ut item qualibet die litanias de no[73|mine IESU, vel de Beatissima, 
simul omnes dicant, examen absolvant, etc.

3. Ut otium et pravorum consortium, ac compotationes, quam maxime 
vitent.

4. Ut meridie et vespere quotidie, aliquam Beatissimae devotam cantile- 
nam ludant, ut simul exercitium et pietatis, et artis habeant. Et ut audientes, 
vel praetereuntes aedificent, ac ad eleemosynas alliciant.

5. Ut etiam in magnis festis antę vesperas, et Sacrum, aliquid pii praelu- 
dant, saltem initio, et non totum quid saeculare, tanquam antę profanum 
convivium, etc. ut tamen sit differentia.

6. Multoque millies magis, ne in templo, et praesertim in Sacro sonatas (ut 
vocant) nihil in se devoti continentes, sed quandoque saltibus profanis per- 
mistas, et prope sacrilegas, flammisque dignas, ludere unquam au|74|deant, 
cum grandi distractione orantium, et scandalo hominum, etiam saecularium, 
praesertim maturiorum, ac piarum aurium offensione, ut passim querulantur.

7. Sed potius concerto (ut aiunt) ad pios motus et devotionem excitandam 
accommodatos canant, etc.
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Paragraf dziewiąty

Dodaję tu kilka uwag dla kierowników chórów i prefektów tak zwanej 
bursy muzyków, żeby swych podopiecznych w podobny sposób kształtowali 
w pobożności.

1. Niech wszyscy, nawet ci, którzy do szkoły nie uczęszczają (w miarę 
możliwości trzeba dbać jednak o to, żeby w bursie nie było ani jednego ta
kiego, który nie uczęszczałby do jakiejś szkoły, żeby nie było tak, że muzycy 
zajęci są tylko podczas jednej Mszy świętej, a przez cały dzień nic nie robią 
i przez cały rok karmi się ich za darmo. Lepiej będzie, jeżeli sprowadzi się ich 
od czasu do czasu na różne uroczystości, a sto razy lepiej, jeśli będzie ich nie
wielu, ale za to dobrych, niż wielu a złych; więcej oni bowiem czci Bożej uj
mują przez niestosowność, niż pożytku przynoszą. Bogu na Syjonie przystoi 
bowiem bardziej milczenie niż hymn z ust niegodziwego sługi, gdyż wątpli
wa to chwała, która płynie z ust grzesznika. Niech się spowiadają raz na mie
siąc w określonym dla wszystkich dniu, niezależnie od własnej pobożności.

2. Prócz tego niech wszyscy codziennie odmawiają Litanię o Imieniu Je
zus, albo o Najświętszej Pannie, i przeprowadzają rachunek sumienia.

3. Niech z całych sil unikają lenistwa, a także przebywania i pijatyk 
z ludźmi zepsutymi.

4. Niech codziennie rano i wieczorem odgrywają jakąś pieśń maryjną, 
żeby z jednej strony ćwiczyć się w pobożności i w sztuce, a z drugiej dawać 
zbudowanie słuchającym i przechodzącym obok, a także zachęcać ich do 
dawania j ałmużny.

5. Niech w wielkie święta przed nieszporami i przed Mszą świętą zagrają 
coś pobożnego, przynajmniej na początku, a nie tylko ciągle melodie 
świeckie jakby przed świecką ucztą; musi tu być jakaś różnica.

6. Niech za żadne skarby nie ośmielają się w kościele, przede wszystkim 
podczas Mszy świętej, grać tak zwanych sonat, które nic pobożnego w sobie 
nie mają, często są wymieszane ze świeckimi tańcami i jako niemal święto
kradcze nadają się właściwie do spalenia, bo przynoszą wielkie rozproszenia, 
gorszą ludzi, nawet świeckich, zwłaszcza bardziej dojrzałych, nie nadają się 
dla uszu pobożnych, tak iż ludzie często się na nie skarżą.

7. Koncerty niech będą dostosowane do wzbudzenia pobożnych poruszeń 
i nabożeństwa.
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8. Et praesertim in primo Sacro, statim post litanias antę finitum Sacrum, 
semper, saltem unam stropham piae et usualis cantilenae addant, propter 
aliquem captum hominum, etiam rudiorum. Et tum demum post Sacrum 
populo censore remoto, possunt addere artis suae concerto, vel curranto, etc. 
Certe stultissima aeque ac impiissima consuetudo, passim iam irrepsit in 
animos musicorum, ut magis etiam in templis intendant ostentationi artis 
musicae, quam tum suae, tum fidelium pietati. Impia |75| quidem, quia 
piissimae intentioni, et fini fiindatorum, benefactorum, immo et totius 
Ecclesiae sanctae, musicam in templum introducentium, directissime 
opposita. Stulta vero: Quis enim nisi emotae mentis pictor, pulcherrimam 
imaginem a nativitate caeco, ut de coloribus iudicet, obtrudat? Quis musicus, 
nisi perturbatis in cerebro organis, artem suam, coram illius rudissimis in 
templo venditet, penitusque moraliter surdis fabulam (ut aiunt) canat, 
ludatve? Ergo talia ad profana convivia, ad operas, ad dialogos omnino 
releganda. Quoniam domus DEI, domus devotionis est, a qua procul esto 
profanum ludicrae artis theatrum! Succedant autem vetera, aut potius re- 
vertantur ad choros nostros, usitati olim et tono vocis, et sono musicae, ad 
devotionem |76| (qua nihil est suavius) sensibiliter excitantes concentus. 
Quales sunt aut erant; Cupio dissolvi, etc. Quis nos separabit, etc. Datę glo- 
riam DEO, etc. Quis ut DEUS, etc. Domine IESU, etc. aliaque horum similia. 
At enim inquies haec esse iam obsoleta, et antiquata, ideoque ex interiori 
choro templi, ad aniles prope in atriis domus Domini cantilenas, reiecta. Heu 
me! Ergone quae pietati serviunt, e templi, et quidem Nostri, choro, in atrium 
exterius proiici; Quae vero solam artis vanitatem (atque utinam non quidpiam 
peius) sapiunt; haec in sancta sanctorum, introduci meruerunt! O tempora! 
Et quid porro quotidianum magis pane nostro? An ideo musicus ab illo absti- 
nebit? atque ad edentulas vetulas relegabit? Quid communius? quid vulgarius 
apud omnes |77| catholicos, oratione dominica, atque angelica?
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8. Szczególnie podczas pierwszej Mszy świętej, zaraz po litaniach przed 
jej zakończeniem, muzycy powinni zawsze dodać przynajmniej jedną strofę 
jakiejś pobożnej i powszechnie znanej pieśni, którą jednak, mogliby zro
zumieć nawet ludzie prości. Dopiero po zakończeniu Mszy świętej i po 
odejściu cenzora mogą dodać własne utwory, koncerty lub kuranty. Nie
wątpliwie wdarł się tu i ówdzie w umysły muzyków głupi i bezbożny zwy
czaj, by także w świątyniach bardziej dbać o pokazanie sztuki muzycznej niż 
o pobożność wiernych. Jest to zwyczaj bezbożny, bo się wprost sprzeciwia 
świętym zamiarom i celom fundatorów, dobroczyńców i całego Kościoła 
świętego, który wprowadził muzykę do świątyni. Jest też głupi; któż bowiem 
jeśli nie człowiek pozbawiony rozumu będzie pokazywał najpiękniejszy 
nawet obraz ślepemu od urodzenia i prosił, aby ten wypowiedział się o jego 
barwach? Jakiż muzyk, jeżeli ma wszystkie klepki w głowie, będzie sprze
dawał swoją sztukę w kościele wobec tych, którzy ledwie rozumu używają, 
i przed moralnie głuchymi wyśpiewywał i grał treść swej sztuki? Trzeba 
zatem takie rzeczy przesunąć na świeckie uczty, do sal operowych lub tea
tralnych. Dom Boży jest bowiem domem modlitwy, niechże zatem daleko od 
niego pozostaną świeckie widowiska lekkiej sztuki. Niech w to miejsce wejdą 
stare utwory, a muzycy raczej powrócą do naszych chórów i do utworów, 
które zarówno barwą głosu jak i dźwiękiem muzyki żywo pobudzają do 
pobożności, ponad którą nie ma nic słodszego. Są to lub były: Pragnę 
rozwiązania, Któż nas oddzieli, Oddajcie chwałę Panu, Któż jak Bóg, Panie 
Jezu i inne podobne. Powiesz pewnie, że to wszystko jest przestarzałe, 
zapomniane i odrzucone przez chór świątynny, nadające się na pieśni 
śpiewane przez dziadków po kątach Domu Pańskiego. No, to jak? To, co się 
przyczynia do pobożności trzeba wyrzucić z chóru poza mury kościelne, a na 
wprowadzenie do miejsca najświętszego zasługuje to, co jest tylko pustą 
sztuką (a może i czymś gorszym)! Co za czasy! A cóż bardziej powszechnego 
nad nasz chleb powszedni? Czyż z tego powodu muzyk się od niego 
powstrzyma i wyrzuci go między przestarzałe potrawy? Cóż bardziej 
powszechnego i lepiej znanego wszystkim katolikom niż Modlitwa Pań
ska i Pozdrowienie Anielskie? Czy dlatego trzeba je sprzed ołtarzy odpędzić
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Nunquid ideo ab aris procul arcenda, et in atrium pauperum exturbanda? 
Utinam potius tales artis musicae, quosdam quasi haereticos novatores, 
eiusque in templo DEI venditores, iusto irae suae flagello, ex templo eiiciat, 
et exturbet Dominus e loco sancto suo.

9. Ut in choro, domique munditiem, et rerum instrumentorumque coordi- 
nationem, ac per hoc conservationem curent, etc.

10. Quorum omnium censorem, fidumque custodem quempiam, tacite ha- 
beat, conscientiae ac iudicii melioris, unum ex ipsis, a quo rationem omnium 
horum, exigat singulis mensibus |78|.
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i z szumem wrzucić w zakątki przeznaczone dla biedaków? Niech już raczej 
Pan biczem słusznego gniewu przepędzi ze swojej świątyni tych heretyckich 
twórców nowatorskiej muzyki i jej sprzedawców.

9. Niech muzycy troszczą się, by na chórze i w domu było schludnie, 
a instrumenty stały w należytym porządku i przez to nadawały się dłużej do 
użytku.

10. Magister ma mieć w tej sprawie ukrytego obserwatora i zaufanego 
stróża o dobrze wyrobionym sumieniu i zdrowym rozsądku; ma się od niego 
domagać, by co miesiąc zdawał mu relację.



Caput II
Circa Sapientiam

Huic quia accurate et fuse in regulis, tum unicuique classi, tum omnibus 
in genere, a Societate praescripta est, vix aliquid videtur addi posse, praeter 
accuratam initio et frequentem ac reflexivam earundem regularum lectionem, 
ac exactam executionem.

£ Imus

Ut punctualitatem in descendendo in scholam (praevia brevissima 
corporali, vel saltem mentali visitatione Venerabilis) in disponendo ordine 
docendi, iuxta praescriptum in schola, in impendendo integro eiusdem scho
lae muniis, usque ad novissimum quadrantem tempore, non autem colloquiis 
vanis intra, vel extra scholam propriam terendo, scrupulosissime observet, 
etc. |79]

$ 2dus

Ut in schola utatur voce, nec nimis remissa aut praecipiti (alias non 
perciperetur) nec affectate intensa (alias plus aequo fatigaretur) sed clara et 
lente distincta.

£ 3tius

Ut lectiones, exercitia, occupationes, etc. semper bene praevisa, et masti- 
cata, non ex tempore indigesta tradat, nec hac in parte ingenio, praesumptuose 
fidat. Certe plus sapit et nutrit etiam modicus sed bene coctus, et ruminatus 
cibus, quam praeceps ac multa, crudaque infarcinatio; quae magis mentem, 
satietatis hic et nunc specie infascinat, quam ventrem revera fatiet, ut 
plerumque brevi post, sequens esuries notat. Ad quod ipsum serviet.



Rozdział II
O kształceniu w mądrości

Wydaje mi się, że w tej materii niewiele można dodać ponad to, co Towa
rzystwo obszernie i szczegółowo przepisało w regułach przeznaczonych za
równo dla każdej klasy z osobna, jak i dla wszystkich razem; należy tylko 
zalecić, i to na samym początku, częste i uważne czytanie owych reguł, 
a także ich wierne przestrzeganie.

Paragrafpierwszy

Niech nauczyciele będą skrupulatnie punktualni w schodzeniu do klasy 
i przedtem nawiedzą Najświętszy Sakrament (przynajmniej w myślach). Mają 
zachować przepisany dla klasy porządek nauczania. Niech obowiązkom 
szkolnym poświęcają cały czas aż do ostatniego kwadransa i nie tracą go na 
pustą gadaninę w klasie lub w poza nią.

Paragraf drugi

Niech w szkole nie mówią ani zbyt cicho, ani zbyt szybko, bo nikt ich nie 
zrozumie; niech też nie mówią za głośno, bo więcej będzie z tego zmęczenia 
niż pożytku; zamiast tego niech mówią jasno, powoli i wyraźnie.

Paragraf trzeci

Nauczyciel powinien prowadzić lekcje, ćwiczenia i zajęcia po dobrym 
przygotowaniu i przetrawieniu treści, a nie nagle i bez przemyślenia. Niech 
w tej sprawie nie ufa zarozumiale swoim zdolnościom. Nie ma wątpliwości, 
że lepiej smakuje pokarm w niewielkiej co prawda ilości, ale dobrze 
ugotowany i przyprawiony, niż obfite, ale ordynarne jedzenie, które chwi
lowo mami poczuciem obfitości, ale nie syci żołądka, jak tego dowodzi 
szybko powracający głód. Przydadzą się do tego [następujące zalecenia:]
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§ 4tus

Ut lectiones, quantum per sensum (etiam non plene perfectum) licebit, 
brevissimas ad explicandum assumat. Satius longe est, et millies utilius, quia 
ad per|80|cipiendum a discipulis, et memoria retinendum facilius. Si plures 
adversiones litterariae, etiam super unum idemque fiant, et super omnia si 
pluries eadem repetantur (ut puerili memoriae adhuc infirmae et ingenio 
tardius perceptivo consulatur) quoniam si lectio lecta placet, bis ter repetita 
placebit magis, quam ut magnitudine lectionis, et per consequens multitudine 
adversionum explicationis, non tam erudiantur, quam obruantur discipuli. 
Repetitiones porro lectionum aliorumque omnium, frequentissime per seip- 
sum interrogando singulos per partes, semper autem, saltem in sua praesentia 
et attendentia, instituat. Quod diligentissime magistro commendatum cupio. 
Urget enim praesentia turni.

§ 5tus

Ut pro occupationibus, ac exercitiis, potissimum exempla J81| classica, et 
historias antiquas regni, vg. continuet. Tum quia facilius parabilem habebit 
materiam, tum quia et suae, et puerili, sensim hac occasione, serviet eru- 
ditioni. Tenaces enim eorum sumus, quae rudibus annis percepimus. Tum 
quia sic evitabit contingentes subinde malevolorum, vel inspectorum, etc. 
sinistras interpretationes, etc. a quibus occasionibus, ingentissime, ne calamo, 
vel lingua offendat, magistro cavendum, propter plurimas intricatissimas 
experientias.
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Paragraf czwarty

Nauczyciel powinien brać do wyjaśnienia na lekcji jak najmniejsze 
fragmenty materiału: tyle, ile potrzeba do zrozumienia, nawet niepełnego. 
Jest to zupełnie wystarczające i bardzo pożyteczne, ponieważ uczniowie 
łatwiej to pojmują i zachowują w pamięci. Niech więcej będzie natomiast 
uwag dotyczących gramatyki, nawet tego samego zagadnienia, a przede 
wszystkim więcej powtórzeń, żeby pomóc słabej jeszcze młodzieńczej 
pamięci i trudniej przyswajającemu umysłowi. Jeżeli bowiem podoba się 
materiał wyłożony na lekcji, to jeszcze bardziej spodoba się po dwukrotnym 
lub trzykrotnym powtórzeniu, a jeżeli materiał jest obszerny, a w wy
jaśnieniach zbyt wiele uwag, to uczniowie nie tyle się uczą, co są obciążeni. 
Niech zatem magister jak najczęściej powtarza materiał z lekcji i innych 
zajęć, osobiście przepytuje każdego z jakiejś części materiału, [a jeżeli pytają 
inni], niech przysłuchuje się z uwagą. Chcę, aby magister uważał to za 
szczególny obowiązek. Trzeba dobrze wiedzieć, co jest najważniejsze.

Paragrafpiąty

Na zajęciach i w ćwiczeniach niech posługuje się przede wszystkim 
przykładami klasycznymi i historiami z życia królów. W ten sposób łatwiej 
znajdzie odpowiednie porównania, a przy tym stopniowo pogłębi swoją 
wiedzę oraz wykształcenie chłopców. Zwykle mocno trzymamy bowiem 
w pamięci to, czegośmy się nauczyli w młodych latach. W ten sposób uniknie 
się także fałszywych interpretacji ze strony ludzi o złej woli lub ze strony 
inspektorów108. Magister bowiem, nauczony wieloma nieprzyjemnymi 
doświadczeniami, powinien wszelkimi sposobami unikać sytuacji, w których 
uraziłby kogoś słowem lub piórem.

108 Prawdopodobnie jest to synonim tzw. pedagoga, który sprawował opiekę nad uczniami 
poza szkołą. Pedagogami lub inspektorami byli uczniowie najstarszych klas (lub nawet 
studenci filozofii), którzy mieszkając z młodszymi na jednej stancji czuwali nad nimi, po
magali im w odrobieniu zadań oraz odpowiadali za nich przed szkołą i rodzicami. Za
twierdzani byli przez prefekta studiów. Por. S. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkół je
zuickich w Polsce, s. 389n.
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§ 6tus

Ut easdem occupationes, stylo piano, polonico, et ordinarie usuali (uti et 
latinitate in libris usitata) et non intricata nimis constructione, tradat. Tum 
quia per hoc frequenter tempus frustra teritur, et ingenia puerorum atque 
etiam paedagogorum, magno tricarum etc. periculo, torquentur, [82] nullo 
fructu, cum horum, etiamsi centum annis viverent, usum nullum in dicendo, 
vel legendo, vel scribendo sint habituri, alias risu talia exploderentur in pu
blice. Tum quia interim et faciliorem, et utiliorem, quia usualiorem construc- 
tionem discere possent, in qua ordinarie hallucinantur, similes illis astrologis 
nimiis; Qui, cum caelorum altissimos cursus observant, in foveam cadunt 
suppedaneam, sed inobservatam. Tum quia, talia, vel praecepta, vel dubia, vg. 
De verbo videor. etc. sunt magis ad ostentationem ingenii ipsius magistri, 
quam ad profectum discipulorum suorum. Item ad aemulationem, et con- 
sequentem ordinarie contentionem cum collegis, subinde sensus contrarii, ad 
confusionem et inscitiae inspectorum sugillationem, etc. Quae omnia [83| 
pestis sunt pacis domesticae, ac scholasticae, nullo, ut dixi, fructu, labore 
multo, et damno ad intra et extra, ingenti aeque, ac multiplici, etc. Nisi forte 
talia, rarissime et brevissime proiiciantur, propter excitandos ingeniosiores, 
ne de se nimium praesumant, etc.

£ 7mus

Non nimium etiam longae occupationes tradendae, ne pueri obruantur. 
Satius et utilius duplicem ferre iubeantur, propter verborum copiam, et con- 
structionis varietatem acquirendam. Vel notas brevissimas, et observationes 
constructionis et regularum, addere ad occupationem.

£ 8vus

Non tamen omnino breves, multoque minus penitus nullae assignentur; 
tum ne otio, semper iuventuti pemicioso, tempus detur; tum ne occasio 
querelarum, parentibus praebeatur.
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Paragraf szósty

Nauczyciel powinien wykładać stylem prostym i powszechnie używanym, 
tak polskim jak i łacińskim; niech nie wymyśla przesadnie zawiłych kon
strukcji. Posługując się taką metodą, marnuje się zwykle czas i dręczy umysły 
uczniów i pedagogów nadmiarem zawiłości, które nie przynoszą żadnych 
korzyści. Choćby żyli i sto lat, nigdy ani tak mówić, ani czytać, ani pisać nie 
będą, bo by się narazili na powszechny śmiech. W tym samym czasie mogą 
się nauczyć łatwiejszej i pożyteczniejszej, bo powszechnie stosowanej, 
budowy zdań; inaczej podobni będą do nadgorliwych badaczy gwiazd, którzy 
zapatrzeni w bieg wysoko położonych ciał niebieskich niespodziewanie 
wpadają w dół, którego nie zauważyli. Zresztą takie dywagacje dotyczące 
zasad lub wyjątków na przykład czasownika videor, bardziej pokazują 
wykształcenie samego magistra, niż się przyczyniają do postępu uczniów; 
wzbudzają zazdrość, niechęć, i co za tym idzie spory między kolegami oraz 
sprawiają, że inspektorzy denerwują się wskutek wyszydzania ich niewiedzy. 
To wszystko jest zarazą burzącą spokój w domu i w szkole, która nie 
przynosi żadnego owocu, wymaga wielkiego trudu i niesie ze sobą ogromne 
i liczne szkody tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Oczywiście można czasami 
coś takiego (bardzo rzadko jednak) przedstawić, aby pokazać zdolniejszym 
uczniom, iż nie powinni mieć o sobie zbyt wysokiego mniemania.

Paragraf siódmy

Nie trzeba też organizować zbyt długich zajęć, żeby nie obciążać chłop
ców. Wystarczy - i będzie to pożyteczne - jeżeli się im zorganizuje po
dwójne zajęcie, aby mogli nauczyć się odpowiedniej ilość słówek i budowy 
zdań. Można też dodać do zajęć krótkie uwagi o zasadach konstrukcji zdania 
i o regułach.

Paragraf ósmy

Nie można jednak naznaczać zbyt małych zadań, a tym bardziej żadnych. 
Zarówno dlatego, aby nie dawać czasu na bezczynność, która jest zawsze 
szkodliwa dla młodzieży, jak i dlatego, aby rodzice nie mieli sposobności do 
narzekania.
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Quodsi praevideatur [84] instantia aliqua, vg. ex circumstantia festi alicuius 
futura, tunc consulto occupatio solito maior detur, ac pensa, ut locus gratiae 
dari possit, et partis alicuius, nunquam tamen totius occupationis, omittendae.

§ 9nus

Propter easdem rationes, dialogi aut dramata longiora, multoque magis 
sumptuosa, maxime cavenda; quae cum incomparabili temporis studiorum, 
ac sanitatis professorum, nec non rerum damno, plerumque solent esse. 
Melius est parum, et bene (ut vocant) piperatum, propter purum exercitium 
praesentiae, et elocutionis discipulorum, quam multum, propter vanissimam 
ostentationem et fumum, tot impendiis venalem, ac deplorandum subinde.

£ lOmus

Ut occupationes eorum solum, vel saltem ut plurimum (85| publice in 
schola magister (et quidem per seipsum) cum interrogatoriis repetat corri- 
gendas, qui correctas domi non habent. Tum propter frequentiorem occa- 
sionem ex erroribus doctrinae eruendae; Tum ut evitetur confusio publica in- 
spectorum, si forte illi in sua correctione private domestica errassent, a quibus 
proinde correctas, potius magister releget in cubiculo, et in correctione earun- 
dem, multoque magis in adscribendo quidpiam, pro vel contra, sit cau- 
tissimus, ne quid nimis! Quorum alterum nimiam discipuli praesidentiam, 
alterum inspectoris odium provocaret; Utrumque saperet defectum iudicii pro- 
fessoris, et quandoque quid inordinatum pareret. Satius ergo, si quid erro- 
neum, et quidem frequentius deprehenderetur, in occupatione, alias a pae- 
dagogo correcta, explore|86|tur prius, an non sit error pueri, vel calami? Tum 
P. praefecto innuatur, vel ipsi seorsim inspectori, suaviter, confidenter, pru- 
denter, intimetur, ut sit exactior, etc.
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Jeżeli przewiduje się dłuższy czas wolny, na przykład z okazji jakiegoś nad
chodzącego święta, trzeba z reguły dawać więcej materiału do przerobienia; 
żeby jednak było także miejsce dla łaski, należy zrezygnować z jakiegoś 
zadania lub części zajęcia, ale nigdy z całego.

Paragraf dziewiąty

Z tego samego powodu trzeba unikać jak ognia wystawiania dłuższych 
dramatów i dialogów, które domagają się dużych nakładów. Zazwyczaj bo
wiem łączą się z nieproporcjonalną stratą czasu na naukę i zdrowia profe
sorów, a także przynoszą szkodę materialną. Lepiej pokazać coś niewiel
kiego, a jak to mówią z ikrą, żeby ćwiczyć się w publicznym występowaniu 
i w wymowie, niż coś długiego po to tylko, żeby się z wielkim szumem po
kazać. Wymaga to nie tylko nakładów, ale i łzy przynosi w następstwie.

Paragraf dziesiąty

Niech magister w szkole - zgodnie ze zwyczajem - domaga się publicz
nego poprawiania zadań tylko przez tych, którzy nie mieli poprawionych 
w domu. Chodzi o to, aby stworzyć częstą okazję do wyprowadzenia z błędu 
oraz unikać zawstydzania inspektorów, gdyby przypadkiem w prywatnej do
mowej poprawie popełnili błędy. Dlatego magister powinien sprawdzić po
prawione przez nich zadanie raczej w pokoju, a gdy przyjdzie czas popra
wiania, niech będzie bardzo ostrożny w przypisywaniu im czegokolwiek do
brego lub złego, żeby nie popaść w przesadę. Mogłoby to bowiem sprowo
kować zbytnią pewność siebie u ucznia lub nienawiść ze strony inspektora. 
W obu przypadkach okazałoby się, że profesorowi brakuje zdrowego rozsąd
ku, albo że jest w nim coś nieuporządkowanego. Wystarczy zatem, jeżeli za
uważy się coś błędnego, co zwłaszcza się powtarza w zadaniach już popra
wionych przez pedagoga, sprawdzić, czy to nie jest błąd chłopca lub pióra. 
Wtedy trzeba zwrócić uwagę ojcu prefektowi109 albo samemu inspektorowi: 
łagodnie, z zaufaniem i roztropnie poradzić, by był dokładniejszy.

109 Prefekt studiów to w dzisiejszym rozumieniu dyrektor szkoty. W dużych kolegiach, 
generalny prefekt studiów miał do pomocy prefekta klas i szkół niższych. Nad prefektem stał 
zwierzchnik całego kolegium - rektor.
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§ 11 mus

De caetero cum inspectoribus rarissime, nec nisi presse ad institutionem, 
seu in pietate, seu in doctrina, seu in politie discipulorum, loquatur, idque 
breviter, aeque ac graviter, nec confiindendo, nec assentando, nec se ullo 
modo munuscułis obnoxium ostendendo.

§ 12mus

Ut gradui scholae in docendo se accommodet, et captui discipulorum, ne 
in alienam messem, falcem mittat, nisi forte, ut ad inferioris classis propria, 
identidem in memoriam revocanda, se demittat, nunquam vero ad ea, quae 
sunt superioris classis, se extendat.

§ 13tius

Artem numerandi saltem rudiorem et usualem, et suo |87| gradui pro- 
portionatam, statis temporibus omnino tradat.

£ 14tus

Graecas etiam litteras doceat, iuxta praescriptum, et saltem In nomine 
Patris, etc., Pater, etc., Ave, etc., Credo, etc., Ut ornnis lingua conjiteatur 
DEUM nostrum, etc. vel unam item ex scriptura sententiam, vg. Tu es Petrus, 
et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, etc.

§ 15tus

Ut invidam et factiosam aemulationem in pertrahendis ad se discipulis 
selectioribus, caveat. Hocque habebit indubitatum signum, se pure propter 
DEUM (Qui idem est, in omnibus) docere, magistrumque Societatis esse, non 
baccalaureum mercenarium!
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Paragrafjedenasty

Niech nauczyciele rozmawiają z inspektorami jak najrzadziej i o sprawach 
ściśle dotyczących kształcenia w pobożności, w nauce lub w zachowaniu; 
niech to załatwiają krótko, spokojnie i poważnie, bez upokarzania inspek
torów lub chwalenia. W żadnym wypadku nie powinni pokazywać, że można 
ich łatwo zdobyć podarkami.

Paragraf dwunasty

Nauczyciel powinien dostosować się do stopnia klasy i poziomu poj
mowania uczniów. Niech też nie zapuszcza sierpa w cudze żniwo, chyba że 
chce przypomnieć to, co było w niższej klasie; niech jednak nigdy nie sięga 
do materiału z klasy wyższej.

Paragraf trzynasty

Niech we właściwym czasie dokładnie nauczy sztuki liczenia, przynaj
mniej prostszej i powszechnie używanej, dostosowanej do klasy.

Paragraf czternasty

Stosownie do zaleceń niech uczy alfabetu greckiego i przynajmniej 
W Imię Ojca, Ojcze nasz, Zdrowaś, Wierzę oraz jakiegoś jednego zdania 
z Pisma świętego, na przykład Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję 
Kościół mój.

Paragrafpiętnasty

Niech unika zawistnego i stronniczego współzawodnictwa w przyciąganiu 
do siebie wybranych uczniów. Ma bowiem jednoznacznie pokazać, że uczy 
tylko ze względu na Boga, który jest ten sam we wszystkim, i że jest 
magistrem Towarzystwa, a nie płatnym bakałarzem!
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§ 16tus

Ut patrem praefectum scholas visitantem, suaviter, semper, tanquam 
confrater, et reverenter, tanquam magister accipiat. Si quid contrarii haberet, 
per o|88|mnia, et religiosae modestiae, et honestae etiam politiei iura, in pu
blice dissimulet, privatim postea illi ipsi, vel superiori exponat, etc. idem de 
aliis collegis magistris dicendum, ut cum illis inviolabilem concordiam, et sa- 
crosanctam unanimitatem, honore invicem, praesertim in publice prae- 
venientem, colat. Non erubescat item eundem patrem praefectum, vel alios 
collegas consulere, de quibus dubitat, vel quaerere, privatim, confidenter, 
quae ignorat, nec sibi soli nimium praefidat. Certe Christus ipse DEI virtus, 
et sapientia Patris, non erubuit interrogare doctores, et respondere modeste.

$ I7mus

Reliqua in regulis (quas proinde praesertim classium inferiorum commu- 
nes, ad finem libelli huius appono) et rationibus studiorum, videat professor 
|89| unusquisque, nec cursum percurrat, sed serio, frequenter et reflexe ru- 
minet, ad praximque. ut initio dixi, deducat.
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Paragraf szesnasty

Ojca prefekta, kiedy wizytuje klasy niech przyjmuje zawsze łagodnie jak 
przystoi na współbrata i z uszanowaniem (jak się tego wymaga od magistra). 
Jeśli nauczyciel ma przeciwne zdanie w jakiejś sprawie, to powinien się kie
rować przede wszystkim zasadami skromności zakonnej i prawdziwej grzecz
ności, a potem przedłożyć to prefektowi lub przełożonemu prywatnie. Podob
nie ma postępować wobec swych kolegów magistrów, aby móc pozostać z ni
mi w nienaruszonej zgodzie, świętej jedności i wzajemnym szacunku, 
przynajmniej w obecności innych. W sprawach, co do których ma wątpli
wości, niech się nie wstydzi prosić o radę ojca prefekta lub swych kolegów. 
Powinien też z zaufaniem pytać na osobności o to, czego sam nie wie - niech 
zbytnio nie ufa samemu sobie. Przecież nawet Chrystus, choć sam jest Bożą 
mocą i mądrością nie wstydził się zadawać pytań uczonym w Piśmie, ani 
skromnie im odpowiadać.

Paragraf siedemnasty

Inne zagadnienia w regułach (te, które w szczególny sposób odnoszą się 
do klas niższych umieszczam pod koniec książeczki) i zasadach studiowania 
niech każdy profesor przegląda (a nie tylko rzuci okiem) często, z powagą 
i zastanowieniem nad nimi reflektuje oraz - jak powiedziałem na począt
ku - wprowadza w życie.



Caput III
Circa politiem

Polities etiam, et morum honesta cultura docenda, diebus potissimum 
recreationis, vel horis succisivis, praesertim pomeridianis, cum nihil alias 
serium agendum praescribitur, vg.

§1

In templo
1. Ut eundo per templum, honoratioribus personis sedentibus, in hanc vel 

illam partem, non subsistendo, sed transeundo, modicissima ad eos vultus 
conversione, et capitis inclinatione, pueri nobiles genu flectant.

2. Quodsi persona sit notior, aut affinis, ut etiam propius ad scamnum cum 
profundiori genuflexione accedant! atque paululum, aut etiam di[90|utius, si 
personae dignitas, et propior affinitas postulet, assistant.

3. Ut aliis supervenientibus, primum locum in scamnis cedant.
4. Ut si quis maioris dignitatis hospes venerit, vel e scamno, cum reverenti 

genuflexione, cedant ad aliud propius, vel saltem iustum spatium relinquant.
5. Tanto magis si quempiam non studiosum, etiam civem honestum 

viderint non habere locum sedendi, ut illi civiliter cedant, ac in suum locum, 
ut templi hospitem invitent, et alios super hoc moneant.

6. Ut non se, scamno aliis pleno, violenter intrudant; nec unus alterius 
sinui insideat.

7. Ut cubitorum extensionem per scamna nimiam caveant,
8. Ut cervicem in chorum, vel introeuntes non circumagant.
9. Multoque magis, ne diu stupentes oculos, hianti ore in supervenientes 

intendant, sed modi|91]ce demissos teneant.



Rozdział III
O grzeczności

Trzeba też nauczać zasad grzeczności i kulturalnego zachowania, zwłasz
cza w dni wolne lub w godzinach bez zajęć, szczególnie po południu, gdy 
przepisy nie przewidują żadnej poważnej pracy, na przykład:

Paragrafpierwszy

IV świątyni:
1. Kiedy idą przez świątynię, niech delikatnie zwrócą twarz ku osobom 

poważniejszym, siedzącym po lewej lub po prawej stronie, ale bez przy
stawania. Po skłonieniu głowy niech przyklękną.

2. Jeżeli widzą osobę znaczniejszą lub ze sobą spokrewnioną, winni po
dejść bliżej ławki i przez krótki czas - albo i dłużej, jeżeli godność osoby 
i pokrewieństwo tego się domagają - przy niej postać.

3. Niech ustąpią pierwszego miejsca w ławce tym, którzy przychodzą 
później.

4. Jeśli przyjdzie jakiś godniejszy gość, niech albo wyjdą z ławki i po 
uklęknięciu podejdą do innej najbliższej, albo niech przynajmniej zrobią wy
starczająco miejsca.

5. Tym bardziej, gdyby zauważyli, że ktoś spoza grona studentów lub 
uczciwy obywatel nie ma gdzie usiąść, niech mu kulturalnie ustąpią miejsca 
jako gościowi w świątyni i innym o tym przypominają.

6. Niech się nie wciskają gwałtownie do pełnej ławki i nie siadają jeden 
drugiemu na kolanach.

7. Niech unikają nadmiernego rozpychania się łokciami w ławkach.
8. Niech się nie oglądają na chór ani na wchodzących.
9. Tym bardziej niech się nie gapią na wchodzących z wybałuszonymi 

oczami i otwartymi ustami, lecz trzymają oczy skromnie spuszczone.
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10. Ut a frequenti et sonora excreatione caveant.
11. Ut alloquentes, brevissimo et submisso responso expediant. Quodsi 

pluribus interpellent! suaviter, sed fortiter, respondeant: Ignoscat Vestra Do- 
minatio, uterque enim coram communi supremo Domino versamur! Tempus 
et locus erit aptior loquendi pluribus, extra templum etc.

12. Super omnia vero, tempore elevationis, reverentissime genua flectant, 
componantque manus, ac totum corpus inclinent profundissime, cum actibus 
supradictis, etc.

§ 2dus

Prodeundo Dorno
1. Ut prodituri, omnem amictum exacte componant, ac circumspiciant, 

ne quid in eundo accidat incommodi, vel indecori.
2. Ut non propere, sed moderate eant, nec cum affectata humerorum ia- 

ctatione, vel manuum seminatione etc.
3. Ut [92| non mirabundi subsistant.
4. Ut non eundo comedant.
5. Ut in publice non clament.
6. Ut caput honoratioribus personis obviis aperiant.
7. Ut notiores occurentes, brevissime ac civiliter salutent: vg. Optimum 

manę, diemque secundissimam, vel: Fortunate obvium saluto, vel: Bene ve- 
niatamicum caput, etc. Abeuntibus item valedicant: vg. Mea obsequia testor, 
vel: Omnia fausta precor. Noctem quietam, vel: Auspicatissimum iter, fe- 
licissimum reditum animitus opto, vel: Me pristino affectui recommendo, 
vicissim ubique memor, etc.

8. Ut non erecta cervice, fastuose, nec nimis tristes, atque deiecto vultu 
desperabunde incedant.

9. Ut natu maioribus vel honoratioribus, dextrum latus relinquant.
10. Ut in traiectu quopiam augustiori, alios praesertim hospites, vel di- 

gniores, non praecedant, sed immo ad prius eundum polite invitent, etc. |93]
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10. Niech unikają głośnego i częstego chrząkania oraz smarkania.
11. Zagadujących niech załatwiają jak najkrócej i po cichu, a gdyby to się 

powtarzało, mają łagodnie, lecz stanowczo odpowiedzieć: Niech mi Wasza 
Dostojność wybaczy, obaj jednak stoimy przed wspólnym Najwyższym Panem. 
Poza świątynią będzie stosowniejsze miejsce i czas na pogawędki.

12. Przede wszystkim w czasie podniesienia niech z uszanowaniem uklę- 
kną, złożą ręce i całym ciałem pokłonią się głęboko, odmawiając wspomniane 
wyżej akty strzeliste.

Paragraf drugi

Wychodząc z domu:
1. Przed wyjściem z domu niech się porządnie ubiorą i dobrze wszyst

kiemu przypatrzą, żeby się podczas drogi nie przytrafiło coś niewygodnego 
lub nieprzyzwoitego.

2. Niech nie idą szybko, lecz w sposób dostojny. Zbyt szybkie chodzenie 
i wymachiwanie rękami jest niewskazane.

3. Niech się nie zatrzymują ze zdumienia.
4. Podczas drogi niech nie jedzą.
5. Niech nie krzyczą w miejscach publicznych.
6. Wobec osób poważniejszych niech odsłaniają głowę.
7. Nadchodzących znanych ludzi krótko i kulturalnie pozdrawiają, na 

przykład: Dzień dobry, Powodzenia, Pozdrowienia dla szczęśliwie spotka
nego, Niech się wiedzie przyjaznemu człowiekowi, itd. Odchodzących żegnają 
na przykład w ten sposób: Moje uszanowanie, Wszystkiego dobrego, Dobrej 
nocy, Szczęśliwej drogi, Szczęśliwego powrotu, Polecam się miłej pamięci, 
sam też będę pamiętał, itd.

8. Niech nie chodzą z zadartą głową i nie noszą się dumnie, ale też nie 
ze smutkiem i z rozpaczliwie zwieszoną głową.

9. Niech pozostawiają prawą stronę starszym wiekiem lub godniejszym 
od siebie.

10. W wąskich przejściach niech nie wyprzedają innych, zwłaszcza god
niejszych, lecz raczej ich grzecznie poproszą, żeby przeszli pierwsi.
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§ 3tius

In hospitio, domiąue
1. Ut antę, et post mensam, parentibus, vel honoratioribus hospitibus, aut 

cognatis assistant, nec nisi iterato iussi sedeant. modice prius genuflexo, et di- 
cendo: vg. Decet prius nos obsequiis vacare tanti hospitis, quam epulis! et 
adstare prius quam assidere cognato, ac benefactori nostro, etc. Postea si 
urgeantur, veneratione assidentibus exhibita (quod et surgendo a mensa 
facient) mensae assideant.

2. Ut locum honoratiorem aliis prius offerant.
3. Ut non prius quam graviores personae comedere, vel loqui incipiant.
4. Ut cubitos in mensa non exporrigant, nec scamno supini innitantur.
5. Ut manus ad remotiores patinas, aut meliores bolos, non extendant.
6. Ut non nimis festinanter comedant, nec digitos inficiant.
7. Ut dentes cultro vel furcinulis non expurgent. |94|
8. Ut mappa cultrum, vel cochlear ac orbem (multoque magis nasum) non 

emundent.
9. Ut ossa, multoque magis ungues non arrodant.

10. Ut solum dextra manu comedant, et bibant.
11. Ut labia prius antequam bibant, modice abstergant, et post.
12. Ut salutem plurimam polito gestu ac voce precentur antę bibendum.
13. Ut vitrum ad summitatem orificii non accipiant, sed paulo infra.
14. Ut non sorbendo bibant, nec haustu nimio.
15. Ut quandoque in salutem alicuius honorati etiam absentis, sed colligati, 

propinent, vg. Vivat in annos plurimos Magnus Hospes N. N. vel Vivat am- 
plissima Domus Illustrissimi, etc.
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Paragraf trzeci

W7gościnie i w domu:
1. Przed jedzeniem i pojedzeniu niech towarzyszą rodzicom, godniej

szym gościom lub krewnym i zasiadają do stołu dopiero po powtórnym za
proszeniu; powinni najpierw skromnie zgiąć kolana i powiedzieć na przykład: 
Wypada mi się najpierw ofiarować z usługami dla tak wielkiego gościa, a do
piero potem zająć się posiłkiem, i najpierw stać przy naszym krewnym i do
brodzieju, a dopiero potem przy nim siedzieć. Jeżeli ktoś ich przymusza by 
usiedli przy stole, mają to uczynić po okazaniu uszanowania tym, którzy już 
siedzą (podobnie przy wstawaniu od stołu).

2. Niech zostawią innym godniejsze miejsca.
3. Niech nie zaczynają jeść ani rozmawiać wcześniej niż godniejsze 

osoby.
4. Niech się nie rozpychają przy stole łokciami i nie opierają się o ławki 

tak, jakby leżeli na wznak.
5. Niech nie wyciągają rąk po dalej leżące półmiski albo po lepsze kąski.
6. Niech nie jedzą zbyt szybko i nie brudzą palców.
7. Niech nie czyszczą zębów nożem ani widelcem.
8. Niech nie czyszczą serwetką noża, łyżki ani talerza, a tym bardziej 

nosa.
9. Niech nie gryzą kości, a tym bardziej obgryzają paznokci.

10. Niech jedzą i piją tylko prawą ręką.
11. Przed piciem i po nim niech delikatnie wytrą wargi.
12. Przed piciem niech grzecznym gestem i słowem życzą dobrego 

zdrowia.
13. Niech nie chwytają szklanki u samej góry, lecz trochę niżej.
14. Podczas picia niech nie siorbią i nie piją zbyt wielkimi łykami.
15. Niech co jakiś czas wzniosą toast na zdrowie kogoś znacznego, nawet 

jeśli jest nieobecny, ale skoligacony, mówiąc np. Niech wiele lat żyje wielki 
nasz gość NN., albo Niech żyje wspaniały dom jaśnie oświeconego...
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§ Ultimus

Tandem ubique
1. Ut crines de manę pectine discrimerent. Non tamen odorato pulvere 

conspergant! Qui mos faedissimus, e mundo muliebri ad effaemi[95]natos 
hoc aevo iuvenes, incipit transferri. Meminerint invictissimi illius Herois ac 
Poloniae Regis Stephani Batthorei. ad quendam Nobilem Polonum, licet 
peregrino adhuc cultu, recenter ab exteris reducem dicti: Ego cum allio, MHi
tem oleo, Tu Meretricem! Similem porro meretur crisim et usus chirotecarum 
aestate, in pueris.

2. Ne plumas in capite vesteque patiantur.
3. Ut faciem praesertim oculos et os eluant.
4. Ut bonum manę invicem precentur. Multoque magis dignioribus.
5. Ut ungues die Sabbathi rescindant, vg. cum radunt caput.
6. Ut comiter et distincte respondeant quaerentibus quidpiam, cum mo- 

dica honoratioribus genuflexione, vel frontis reverenti gestu inclinatione: Non 
item capitis fricatione, aut nasi corrugatione, aut verborum tacituma supplan- 
tatione, etc.

7. Ut pile|96]um non vellicent, sed decore manu teneant, et non sub 
humero.

8. Ut stantes, parieti vel cuipiam fulcro non innitantur.
9. Ut manus munde compositas, pacate teneant.

10. Ut hiante ore, aut suspensa aurę (praesertim arcana loquentibus) non 
auscultent, sed remotius se contineant, aut consulto cum reverentia recedant.

11. Ut sermonem aliorum praesertim honoratiorum non interrumpant, sed 
modeste audiant.

12. Ut si quid contrarium habent etiam certum, et praesertim audituris in- 
gratum, id prudenti tacitumitate, omnino dissimulent, vel verecunde innuant, 
precando antecedenter veniam: vg. Pace, vel bona gratia Vestrae Domina- 
tionis etc. Ego audivi contrarium, etc. vel: Mihi quidem videtur, etc.

Haec omnia, non tam ad professorum, quam ad professoralem puerorum 
institutionem, ut et initio dixi, dicta sunto: maxime vero ac super omnia Ad 
M. D. G.
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Paragraf ostatni

Wszędzie:
1. Rano niech uczeszą włosy grzebieniem, ale ich nie posypują pachną

cym proszkiem. Ten paskudny zwyczaj z kobiecego świata zaczyna się 
obecnie przenosić na zniewieściałą młodzież. Mają mieć w pamięci po
wiedzenie (choć męskie perfumy były jeszcze rzadkością) niezwyciężonego 
bohatera i króla polskiego, Stefana Batorego, skierowane do jakiegoś pol
skiego szlachcica, który świeżo powrócił z zagranicy: Z powodu czosnku czuć 
we mnie żołnierza, a w tobie nierządnicę! Na podobną ocenę zasługuje uży
wanie przez chłopców w lecie rękawiczek.

2. Niech się wystrzegają piór we włosach i na ubraniu.
3. Niech myją twarz, a szczególnie oczy i usta.
4. Niech mówią sobie Dzień dobry, a tym bardziej godniejszym od 

siebie.
5. Niech obcinają paznokcie na przykład w sobotę, kiedy strzygą włosy.
6. Niech grzecznie i dokładnie odpowiadają tym wszystkim, którzy o coś 

pytają; wobec godniejszych niech przy tym delikatnie zginają kolana albo 
z uszanowaniem skłaniają głowę; nie odpowiadają potrząsaniem głowy, 
marszczeniem nosa lub upartym milczeniem.

7. Niech nie szarpią czapki, lecz trzymają ją z godnością w ręce, a nie 
pod pachą.

8. Kiedy stoją, niech się nie opierają o ścianę lub o cokolwiek innego.
9. Ręce niech trzymają spokojnie i należycie złożone.

10. Niech nie podsłuchują z otwartą buzią wytężając słuch tych zwłaszcza, 
którzy rozmawiają o rzeczach prywatnych, lecz się trzymają od nich z daleka 
lub odejdą z uszanowaniem.

11. Niech nie przerywają rozmowy innych, zwłaszcza godniejszych, tylko 
skromnie słuchają.

12. Jeżeli mają przeciwne zdanie w jakiejś sprawie, niech roztropnie mil
czą, nawet jeżeli są pewni, zwłaszcza jeśli tym, którzy je usłyszą byłoby ono 
niemiłe. Mogąje z uszanowaniem wypowiedzieć po uprzednim poproszeniu 
o wybaczenie, na przykład Przepraszam Waszą Wysokość, ale słyszałem coś 
przeciwnego, albo A mnie się wydaje...

Niech to wszystko będzie powiedziane nie tyle dla kształcenia profesorów, 
co dla kształcenia chłopców przez profesorów (jak to zaznaczyłem na po
czątku), a przede wszystkim na większą chwałę Bożą.



Regulae communes professoribus 
classium inferiorum

1. Adolescentes, qui in Societatis disciplinam traditi sunt, sic magister in- 
stituat, ut una cum literis, mores etiam christianis dignos inprimis hauriant. 
Feratur autem eius peculiaris intentio, tam in lectionibus, cum se occasio 
obtulerit, quam extra eas, ad teneras adolescentium mentes obsequio et amori 
DEI ac virtutum, quibus ei placere oportet, praeparandas; sed praecipue ea, 
quae sequuntur, observet.

2. Orationem brevem antę scholae initium dicat aliquis ad id institutam; 
quam praeceptor et discipuli omnes aperto capite et flexis genibus attente 
audient: antę lectionis vero |98| initium ipse praeceptor signo crucis se 
muniat aperto capite, et incipiat.

3. Missae et concioni curet, ut intersint omnes, missae quidem quotidie, 
concioni vero diebus festis: ad quam praeterea bis saltem singulis hebdomadis 
eos in Quadragesima mittat, aut etiam pro regionis consuetudine ducat.

4. Doctrina Christiana, in classibus praesertim grammaticae, vel etiam in 
aliis, si opus sit, feria sexta aut sabbatho ediscatur ac memoriter recitetur; nisi 
forte alicubi, et a novis discipulis, etiam saepius recitanda videretur.
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[Cel]

1. Młodzieńcy, którzy zostali oddani Towarzystwu na naukę, powinni, tak 
jak wskaże nauczyciel, wraz z pobieraniem wiedzy czerpać też przede 
wszystkim obyczaje godne chrześcijan. Niech nauczyciel wykaże tę szcze
gólną intencję zarówno w czasie lekcji, a jeżeli nadarzy się sposobność, jak 
i poza lekcjami, aby przygotować umysły młodzieńców do posłuszeństwa 
i miłości Bożej, i do cnoty, które to cechy Bóg uważa za dobre. Należy 
jednak wziąć pod uwagę zwłaszcza to, co poniżej:

[Modlitwa przed wykładem]

2. Przed rozpoczęciem zajęć powinien ktoś wygłosić krótką, przeznaczoną 
na tę okazję modlitwę. Nauczyciel i wszyscy uczniowie powinni słuchać jej 
pilnie klęcząc z odkrytą głową; zaś przed rozpoczęciem wykładu sam 
nauczyciel niech przeżegna się z odkrytą głową znakiem krzyża i niech roz
poczyna wykład.

[Msza i kazanie]

3. Nauczyciel niech dopilnuje, by na mszy i kazaniu wszyscy byli obecni; 
na mszy codziennie, na kazaniu zaś w dni świąteczne. Na kazanie zwłaszcza 
niech posyła ich przynajmniej dwa razy w tygodniu podczas Wielkiego Pos
tu, lub niech prowadzi uczniów zgodnie z miejscowym obyczajem.

[Nauka chrześcijańska]

4. Nauka chrześcijańska winna być wykładana we wszystkich klasach: 
i w trzech klasach gramatyki i w innych. Jeśli zajdzie potrzeba, należy ją 
wygłaszać w piątek lub w sobotę. Powinna być powtarzana aż do nauczenia 
się na pamięć, ale tylko wtedy, jeśli nie była częściej powtarzana także i przez 
nowych uczniów, jeśli do tej pory nie nauczyli się katechizmu. Zgodnie z ko
lejnym stopniem nauczania trzeba udzielać coraz obszerniejszych nauk.
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5. Piam cohortationem vel doctrinae explicationem feria item sexta aut 
sabbatho habeat per semihoram: hortetur autem potissimum ad orandum 
DEUM quotidie, praecipue vero ad Coronam B. Virginis aut Officium quoti- 
die recitandum, ad excutiendam conscientiam vesperi, ad sa[99]cramenta 
poenitentiae et Eucharistiae frequenter ac rite obeunda, ad vitandas noxias 
consuetudines, ad vitiorum detestationem, ad virtutes denique colendas 
christiano homine dignas.

6. Privatis etiam colloquiis eadem ad pietatem pertinentia inculcabit, ita 
tamen, ut nullum ad religionem nostram videatur aiiicere: sed, si quid 
huiusmodi cognoverit, ad confessarium reiiciat.

7. Litanias Beatissimae Virginis sabbatho sub vesperum in sua classe 
recitari iubeat, vel si moris sit, in templum ad easdem cum caeteris audiendas 
ducat: pietatem vero in eandem Virginem et Angelum etiam Custodem 
discipulis diligenter suadeat.

8. Lectionem spiritualem, praesertim de sanctorum vitis, vehementer com- 
mendet: contra vero non solum ipse ab impuris scriptoribus, et omnino in 
quibus sit aliquid, quod bonis mo|100]ribus nocere queat, iuventuti 
praelegendis abstineat; sed ab iisdem etiam extra scholam legendis discipulos, 
quam maxime potest, deterreat.

9. Confessiones singulis mensibus, ut a nemine omittantur, efficiat: iubebit 
autem eos tradere suum in schedula descriptum nomen, cognomen et classem, 
confessariis, ut schedulas postea recognoscens, quinam defuerint, intelligant.
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[Zachęta]

5. Nauczyciel niech udziela pobożnej zachęty lub objaśnień nauki chrześ
cijańskiej w piątek lub sobotę przez pół godziny; niech zachęca jak tylko mo
że do codziennej modlitwy, zwłaszcza zaś do różańca, czy też do codzien
nego odprawiania nabożeństwa, do dokładnego zbadania sumienia wieczo
rem, do częstego, należytego wypełniania sakramentu spowiedzi i komunii, 
aby uniknąć szkodliwych nałogów, do wypleniania występków, wreszcie do 
pielęgnowania cnót godnych chrześcijanina.

[Rozmowy duchowne]

6. W rozmowach prywatnych także niech wpaja uczniom wszystko to, co 
odnosi się do pobożności, w taki jednak sposób, aby nie zdawało się, iż ko
gokolwiek przymusza się do naszej wiary; jeśli zaś coś takiego spostrzeże, 
niech odeśle do spowiednika.

[Litanie i kult Najświętszej Dziewicy]

7. Niech nauczyciel rozkaże, by w sobotę pod wieczór odmawiano litanie 
do Najświętszej Dziewicy w jego klasie lub, jeśli istnieje taki zwyczaj, niech 
wszystkich poprowadzi do świątyni, by tam wysłuchać litanii. Powinien 
gorliwie namawiać uczniów do okazywania czci dla Dziewicy i Anioła 
Stróża.

[Lektury religijne]

8. Niech szczególnie poleca lekturę pożyteczną dla ducha, zwłaszcza ży
woty świętych. W ogóle powinien sam powstrzymać młodzież od czytania 
nieodpowiednich książek oraz takich, w których zapisano coś, co mogłoby 
zaszkodzić ich dobrym obyczajom. Powinien także jak najskuteczniej od
stręczać uczniów od czytania takich książek poza szkołą.

[Spowiedź]

9. Niech sprawi, by comiesięczne spowiedzi nie były przez nikogo zanie
dbywane: winien polecić, by uczniowie na kartce od spowiedzi zapisane mieli 
imię, nazwisko i klasę dla spowiedników, aby później, oglądając kartki, do
wiedział się kto był nieobecny.



122 Regulae communes professoribus classium inferiorum

10. Oret DEUM saepe pro suis discipulis, eosque religiosae vitae suae 
exemplis aedificet.

11. Praefecto horum studiorum obtemperabit in iis, quae ad haec studia et 
scholae disciplinam pertinent: quo inconsulto, neque ullum in scholam 
admittet, aut dimittet, nec librum ullum suscipiet explicandum, nec ullam 
cuivis a communibus scholae exercitationibus immunitatem dabit.

12. Scholae omnes in suo se gradu con|101, 102|tineant, et de rhetorica 
quidem et humanitate dicetur seorsim: grammaticae vero tres scholae esse 
debent. quibus eiusdem quidam quasi cursus absolvatur, omnia proinde 
Emmanuelis praecepta tres in partes dividenda sunt, quarum singulae 
singularum scholarum sint propriae, ita tamen, ut in unaquaque classe ea 
semper, quae in schola proxime inferiore tradita sunt, recurrantur, prout in 
cuiusque magistri regulis indicabitur.

13. In graeca etiam grammatica haec fere divisio erit. Prima pars, a primis 
elementis ordiendo, simplicia nomina, verbum substantivus et verba item 
simplicia complectitur pro infima classe. Secunda, nomina contracta, verba 
circumflexa, verba in Mi, et faciliores formationes pro media classe. Tertia, 
reliquas partes orationis, seu quaecunque rudimentorum nomine continentur, 
exceptis dialectis ac difficiliof 103|ribus annotationibus pro suprema classe. 
Quarta, quae humanitati tribuitur, omnem syntaxim. Quinta denique pars, 
quae rhetoricae, artem metricam.
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[Trzeba modlić się za uczniów]

10. Niech nauczyciel często modli się do Boga w intencji swych uczniów 
i niech ich wspiera przykładami swego pobożnego życia.

[Posłuszeństwo prefektowi]

11. Nauczyciel posłuszny będzie prefektowi szkoły w tych sprawach, 
które dotyczą nauki i regulaminu. Bez porozumienia z nim nie wolno mu ani 
przyjąć ani usunąć nikogo z klasy, wprowadzić do wykładu żadnej książki, 
ani nikogo zwolnić ze wspólnych ćwiczeń.

[Poziom każdej klasy]

12. Wszystkie klasy winny trzymać się swego zakresu. O retoryce i o nau
kach humanistycznych powie się oddzielnie. Powinny być trzy klasy gra
matyczne, w których powinien być realizowany mniej więcej ten sam tok 
nauki. Zatem wszystkie reguły Emmanuela powinny być podzielone na trzy 
części, z których każda powinna być przydzielona właściwej klasie, w ten 
jednak sposób, by w każdej klasie zawsze to, co zostało wyłożone ostatnio 
w poprzedniej klasie niższej było powtórzone; tak jak wskazuje reguła dla 
nauczycieli.

[Podział gramatyki greckiej]

13. W gramatyce greckiej obowiązuje następujący podział. Część pier
wsza obejmuje poczynając od podstaw - rzeczowniki, czasowniki i cza
sowniki niezłożone dla klasy najniższej. Część druga, dla klasy średniej, rze
czowniki ściągane, czasowniki złożone, czasowniki na Mi i łatwiejsze zdania. 
Część trzecia - pozostałe części mowy czyli to, co obejmuje słowo Rudymen- 
ty, z wyjątkiem dialektów i zbyt trudnych uwag przeznaczonych dla klasy 
najwyższej. Czwarta wreszcie część, która jest związana z humaniorami, 
obejmuje całą składnię. W końcu część piąta, należąca do retoryki, obejmuje 
sztukę metryczną.
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14. Divisio temporis, quod in rhetorica binis minimum horis, in huma- 
nitate vero et caeteris scholis duabus et dimidiata manę, totidemque a prandio, 
binis item minimum die vacationis definitur, eadem semper esse debebit; ut 
certum sit, quae horae quibus exercitationibus impendantur.

15. Harum tamen exercitationum ordo ad provincialis praescriptum pro 
loci consuetudine immutari potest, dummodo eaedem omnino eademque 
spatia temporis, illis in cuiusque magistri regulis assignata, retineantur, et in 
semel coepto constantia servetur.

16. Si festus dies inciderit in sabbathum, eius diei exercitationes in 
antecedentem diem revocentur, vel omittantur. |104|

17. Eadem divisio die vacationis erit, ubi non assignantur propriae exer- 
citationes: singulae enim, quae aliis diebus fiunt, proportione contrahendae, 
aut earum aliqua in orbem praetermittenda, tempusque aliquod concertationi 
relinquendum.

18. Latine loquendi usus severe inprimis custodiatur, iis scholis exceptis, 
in quibus discipuli latine nesciunt, ita ut in omnibus, quae ad scholam 
pertinent, numquam liceat uti patrio sermone; notis etiam adscriptis, si qui 
neglexerint: eamque ob rem latine perpetuo magister loquatur.
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[Podział czasu]

14. Podział czasu ustalany jest następująco: co najmniej dwie godziny na 
retorykę, na nauki humanistyczne i resztę przedmiotów dwie i pół godziny 
rano i tyleż samo po posiłku południowym oraz co najmniej dwie godziny 
przerwy. I zawsze powinno być tak samo, by wiadomo było, w jakich go
dzinach odbywają się dane zajęcia.

[Dopuszczalne zmiany]

15. Taki porządek zajęć może być zmieniony na polecenie prowincjała 
stosownie do miejscowego obyczaju, jeśli tylko zajęcia te i podział czasu, 
oznaczony w jakiejś regule nauczyciela, są utrzymane i w raz podjętym 
postanowieniu zatwierdzone.

[Dzień świąteczny przypadający w sobotę!

16. Jeśli dzień świąteczny przypada w sobotę, zajęcia z tego dnia należy 
przełożyć na poprzedni lub odwołać.

[Podział czasu w dniu wolnym]

17. W dzień wolny, gdy nie ma oznaczonych stałych zajęć, taki sam po
winien być podział jak w dniu normalnych zajęć; poszczególne bowiem 
zajęcia, które mają miejsce w innych dniach, powinny być stosunkowo ogra
niczone lub niektóre z nich pominięte w planie. Należy zaś zostawić nieco 
czasu na koncertacje .110

110 Koncertacje - wzajemne odpytywanie się uczniów w klasie.

[Zwyczaj rozmawiania po łacinie]

18. Należy surowo doglądać, aby uczniowie mówili po łacinie, z wyjąt
kiem tych klas, których uczniowie nie znają łaciny. Aby w żadnej klasie nie 
można było używać języka ojczystego, zapisywane będą uwagi tym, którzy 
się do tego nie stosowali; nauczyciel dlatego niech zawsze mówi tylko po 
łacinie.
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19. Memoriae traditas praelectiones discipuli decurionibus recitent, de 
quorum officio infra, reguła 36, dicetur, nisi forte alius placeat mos in 
rhetorica: ipsi vero decuriones decurioni maximo vel magistro persolvent, qui 
magister aliquot quotidie, ex desidiosis fere. quique serius ad ludum venerint, 
|105j recitare iubeat, ad explorandam decurionum fidem, omnesque in officio 
continendos. Sabbatho audita per unam vel etiam plures hebdomadas publice 
memoriter reddantur. Libro autem absoluto, deligi poterunt interdum, qui 
illum e suggestu ab initio pronuntient, non sine praemio.

20. Scriptiones afferendae in classibus grammaticae quotidie praeter diem 
sabbathi; in caeteris solutae quidem orationis quotidie praeter diem vacationis 
et sabbathi; carminis vero bis tantum, proximo scilicet post dominicum et 
vacationis diem; graeci demum thematis saltem semel, quo die magistro 
libuerit, a prandio.

21. Scriptiones corrigendae ferme privatim et submissa voce cum uno- 
quoque discipulorum, ut iis interim stylum exercendi tempus detur. Expedit 
tamen quotidie aliquot exempla, modo ex optimis, modo ex deterrimis, |106| 
tum initio tum in fine publice recitare atque perpendere.
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[Ćwiczenie pamięci]

19. Uczniowie niech wygłaszają przed dekurionami opanowane pamię
ciowo wykłady. O obowiązku dekurionów mówi się niżej w regule 36, chyba 
że inaczej przyjmie się w klasie retoryki. Sami dekurionowie zdają spra
wozdanie przełożonemu dekurionów albo nauczycielowi. Ten nauczyciel po
winien polecić, aby ci, którzy przez lenistwo spóźnili się do szkoły co
dziennie coś wyrecytowali, dla sprawdzenia rzetelności dekurionów. I w ten 
sposób utrzymuje wszystkich w dyscyplinie. W sobotę niech uczniowie pu
blicznie wyrecytują z pamięci to, co słyszeli przez jeden albo więcej tygodni. 
Po skończeniu jednej z ksiąg można wybrać kogoś, kto tę całą księgę z ka
tedry wygłosi, oczywiście za nagrodą.

[Zadania pisemne]

20. Wypracowania powinny być zadawane w klasach gramatyki codzien
nie oprócz soboty; w innych klasach będą zadawane wypracowania prozą 
codziennie poza dniem wolnym i sobotą. W klasach poezji tylko dwa razy 
tygodniowo, mianowicie zaraz po niedzieli i po dniu wolnym; wypracowanie 
greckie chociaż raz, w dniu wybranym przez nauczyciela, po śniadaniu.

[Poprawianie prac pisemnych]

21. Prace pisemne niech będą poprawiane indywidualnie i zniżonym gło
sem z każdym uczniem, aby innym dać czas na ćwiczenie stylu. Należy jed
nak codziennie, na początku albo na końcu lekcji, wygłosić jakieś przykłady 
najlepszego i najgorszego stylu.
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22. Modus corrigendae scriptionis in universum est indicare, si quid contra 
praecepta peccatum sit; interrogare quomodo emendari possit; iubere, ut 
aemuli, statim ut aliquid deprehenderint, publice corrigant, praeceptumque 
contra quod peccatum est proferant; laudare denique, si quid apte perfectum 
sit. Hoc autem dum publice peragitur, primum discipuli scriptionis exemplum 
(quod semper praeter id, quod magistro describitur, afferendum est) secum 
ipsi legant et emendent.

23. Quotidie scriptiones singulorum a magistro corrigi oporteret, cum 
praecipuus et maximus inde fructus existat: si tamen multitudo non patiatur, 
corrigat quam plurimos, ita ut quos uno die discipulos praeteriit. altero vocet. 
Eam ob causam, diebus praesertim, quibus carmina afferuntur, scriptiones 
|107] aliquas aemulis emendandas dispertiat (quod quo commodius fiat, 
unusquisque non suum tantum, sed aetiam aemuli nomen a tergo scriptionis 
inscribat) aliquas ipse magister pomeridiano tempore, dum memoriter 
recitatur; aliquas, si libuerit, domi corrigat.

24. Exercitationes varias, dum scripta corrigit, pro scholae gradu, modo 
hanc, modo illam imperet, nulla enim re magis adolescentium industria, quam 
satietate languescit.
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[Sposób poprawiania]

22. Zasada poprawiania jest dla wszystkich jednakowa: wykazać, jeśli coś 
zostało popełnione wbrew regułom; pytać, w jaki sposób to poprawić; naka
zać by emulusi , natychmiast jak coś spostrzegą, poprawiali wobec wszyst
kich i podawali regułę, którą złamano; należy wreszcie chwalić, jeśli coś jest 
doskonałe. Jeśli zaś to odbywa się przy wszystkich, najpierw niech uczniowie 
między sobą przeczytają pierwszy egzemplarz wypracowania (który zawsze, 
oprócz tego co napisano dla nauczyciela, powinien być przygotowany) 
i niech poprawią. Nauczyciel powinien starać się, aby działo się to często 
i powinien czytać najlepiej poprawione wypracowania.

"1

[Poprawianie jak najczęstsze]

23. Należałoby, aby nauczyciel codziennie sprawdzał wypracowania każ
dego z uczniów, bo w ten sposób osiąga się najlepszą i największą korzyść. 
Jeśli jednak ich ilość nie pozwala na to, niech poprawia jak najwięcej w taki 
sposób, aby wywoływał następnego dnia tych, którym nie sprawdził pracy 
w dniu poprzednim. Z tego powodu, zwłaszcza w dni, gdy omawiane są wier
sze, niektóre wypracowania niech do poprawy rozda emulusom, co stanie się 
tym wygodniejsze, gdy każdy nie tylko swoje imię, lecz także imię owego 
emulusa napisze z tyłu wypracowania, niektóre niech nauczyciel sam poprawi 
po południu, gdy będzie powtarzanie z pamięci, inne, według swego uznania, 
niech poprawi w domu.

[Ćwiczenia w czasie korekty]

24. Wtedy, gdy nauczyciel będzie poprawiał prace, niech zada różne, takie 
czy inne ćwiczenia odpowiednie do poziomu klasy. Bowiem pilność 
młodzieńca od niczego tak nie gnuśnieje jak od znudzenia.

ni Emulus - współzawodnik
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25. Repetitio praelectionis, tum hestemae tum praesentis, eodem se habeat 
modo; fiatque, vel ab uno tota. vel potius a pluribus per partes, ut omnes 
exerceantur: repetantur autem praecipua et utilissima, primum fere a pro- 
vectioribus, deinde etiam ab aliis; idque vel continenti oratione, vel ad 
singulas magistri interrogationes interrupta, aemulo inter repetendum corri- 
gente, si alter erret, vel, si cunctetur, antevertente |108|.

26. Die sabbathi omnia, quae per hebdomadam praelecta sunt, recolantur. 
Quod si qui interdum profiteantur de iis omnibus, vel de toto libro se respon- 
suros, ex iis aliquot delectos reliqui binis temisve lacessant interrogationibus, 
non sine praemio.

27. In praelectionibus veteres solum auctores, nullo modo recentiores 
explicentur; multum autem proderit, si magister, non tumultuario ac subito 
dicat, sed quae domi cogitate scripserit; totumque librum vel orationem, quam 
prae manibus habet, antę perlegerit: forma autem praelectionis haec ferme 
erit.

Primum, totam continenter pronuntiet, nisi aliquando in rhetorica et huma- 
nitate longior esse debeat.

Secundo, brevissime argumentum exponat, et connexionem, ubi erit opus, 
cum iis, quae antecesserant.

Tertio, unamquamque periodum praelegens, si quidem latine interpretetur, 
|109| obscuriores explanet; unam alteri nectat; ac sententiam non quidem 
inepta metaphrasi unicuique verbo latino alterum verbum latinum reddendo; 
sed eandem sententiam, si quidem sit obscurior, apertioribus phrasibus decla- 
rando aperiat. Si vero vulgi sermone, servet, quoad fieri potest, collocationem 
verborum: sic enim numero assuescunt aures. Quod si senno patrius non pa- 
titur, prius ad verbum fere omnia, postea ad vulgi consuetudinem explicet.
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[Powtarzanie/

25. Powtarzanie wykładów, zarówno z dnia poprzedniego jak i bieżącego, 
odbywa się zawsze w ten sam sposób. Albo niech powtarza wszystko jeden 
uczeń, albo raczej wielu niech powtarza częściami, aby w ten sposób wszyscy 
się ćwiczyli. Niech powtarzane będą rzeczy osobliwe i najbardziej poży
teczne. Najpierw rzeczy zasadnicze, później przechodząc do innych. I to albo 
w formie nieprzerwanej wypowiedzi, albo w formie pytań nauczyciela i od
powiedzi ucznia. W czasie powtarzania emulus niech poprawia to, co jego 
poprzednik pomylił, albo niech ponagla, jeżeli będzie się jego poprzednik 
ociągał.

[Powtarzanie sobotniej

26. W sobotę należy powtórzyć wszystko, co zostało przeczytane w ciągu 
tygodnia. Jeżeli czasem niektórzy zgłaszają się do odpowiedzi z całej księgi 
lub zagadnienia, należy kilku z nich wybrać a pozostali będą ich pobudzali 
[wyzywali] do odpowiedzi dwoma lub trzema pytaniami. Powinno to zostać 
nagrodzone.

[Wykład]

Tl. Podczas wykładów mówić należy tylko o dawnych autorach, w żad
nym razie nie o współczesnych. Będzie bardzo pożyteczne, jeśli nauczyciel 
nie będzie mówił bezładnie i w sposób chaotyczny, lecz przemyślawszy 
spisze wszystko w domu i całe dzieło czy też mowę, którą ma w ręku, 
wcześniej przeczyta. Przebieg wykładu niech będzie taki: Najpierw niech 
krótko zapowie całość, chyba że w retoryce i klasie humanistycznej potrzebne 
będzie dłuższe wprowadzenie.

Następnie niech króciutko wyłoży treść, i jeśli zajdzie potrzeba, pokaże 
związek z tym, co było mówione poprzednio.

Po trzecie, omawiając jakikolwiek fragment jeśli mówić będzie po łacinie, 
powinien wytłumaczyć miejsca niejasne, powiązać jedno z drugim, powinien 
wyjaśnić zdanie nie jakąś niejasną parafrazą, zamieniając jedno łacińskie słowo 
na inne, lecz-jeśli myśl jest niejasna-wyłożyć ją w czytelniejszy sposób.

Jeśli wykłada w mowie ojczystej, niech zwraca uwagę na szyk wyrazów: 
w ten sposób słuchacze szybko przyzwyczają się do rytmu. Jeśli zaś język 
ojczysty na to nie pozwala, najpierw niech wszystko wyłoży dosłownie, 
następnie wyjaśni mową ojczystą.
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Quarto, a capite recurrens, nisi malit ipsi explicationi inserere, obser- 
vationes tradat cuique scholae accomodatas; quas vero explicandas censuerit, 
quae multae esse non deberent, vel incorrupte inter explicandum, vel seorsim, 
praelectione iam habita, dictet: utile autem solet esse, ut grammatici nihil 
scribant nisi iussi.

28. Historici et poetae praelectio illud habet peculiare, quod historicus 
1110] celerius fere excurrendus; in poeta saepe oratoria paraphrasis accurate 
facta plurimum decet: faciendumque, ut discipuli poetae oratorisque stilum 
intemoscere consuescant.

29. In praelegenda tum Cypriani Rhetorica, tum arte metrica, tum latina 
graecave grammatica, et horum similibus ad praecepta spectantibus, res ipsae 
potius quam verba perpendenda sunt. Locutiones vero brevissimae ab optimis 
scriptoribus proponendae, et statim reddendae. In grammaticae vero prae
sertim inferioribus classibus, cum incidit aliquid difficilius, illud ipsum uno 
aut pluribus diebus recolatur, aut faciliora quaedam ex aliis grammaticae 
partibus interponantur, repetanturve.

30. Scribendi argumentum non dictandum ex tempore, sed meditato, et 
fere de scripto, quod ad imitationem Ciceronis, quantum fieri potest, et ad 
normam cuiusdam narrationis, suasionis, |111] gratulationis, admonitionis, 
aliarumque id genus rerum dirigatur: et quidem tum latina lingua, tum patria 
scribendum esset, ubi dictatur ad verbum. Dictatum porro statim Magister iu- 
beat recitari; explicet, si quid forte difficilius; vocabula, phrases, aliaque prae- 
sidia subministret; semperque, excepto Rhetore, inter dictandum admoneat, 
quomodo quaevis pars conscribenda sit et interpungenda. Aliquid vero extra- 
ordinarium solito amplius praescribendum est cum plures dies festi incidunt, 
vel cum vacationes, tum maiores tum minores, indicuntur.
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Po czwarte, zaczynając od początku, o ile nie chce wplatać tego do sa
mych objaśnień, niech przekazuje uwagi stosownie do każdej klasy; niech 
wyłoży te uwagi, które jego zdaniem powinny być zrozumiane (nie powinno 
ich być wiele), albo trzeba je podawać w pewnych odstępach podczas wy
kładu, albo oddzielnie, skończywszy już wykład. Jest bowiem korzystne, by 
uczniowie gramatyki nie notowali niczego.

[Wykład poety i historyka/

28. Wykład o tekstach poetyckich i historycznych ma tę właściwość, że 
tekst historyczny powinien być szybciej omawiany, tekst zaś poetycki często 
przystoi ozdobić retoryczną parafrazą. Należy sprawić, by uczniowie przy
zwyczaili się rozpoznawać styl zarówno poety jak i oratora, i charaktery
styczny dla nich sposób wypowiedzi.

[Wykład według podręczników]

29. W wykładaniu Retoryki Cypriana  podręcznika sztuki metrycznej, 
czy też gramatyki łacińskiej lub greckiej i podobnych im podręczników, 
należy brać pod uwagę raczej treść niż słowa. W niższych zwłaszcza klasach 
gramatycznych, gdy zdarzy się trudniejsze zagadnienie, niech będzie prze
ćwiczone w ciągu jednego lub kilku dni; albo niektóre łatwiejsze kwestie 
z innych działów gramatyki niech będą przedstawiane i powtarzane.

112

112 Retoryka Cypriana - podręcznik do retoryki Cypriana Soareza.

[Temat wypracowania]

30. Tematu wypracowania nie należy dyktować bez przygotowania, lecz 
po namyśle i z notatek. Co zaś tyczy się naśladowania Cycerona - o ile to 
możliwe - i reguły opowiadania, przekazywania gratulacji, upomnienia i in
nych gatunków mowy, należy to ułożyć następująco: czy piszemy po łacinie, 
czy też w języku ojczystym, należy dyktować dokładnie, co do słowa. Na
stępnie wszystko to, co podyktowano, nauczyciel od razu powinien kazać 
przeczytać; niech wyjaśni trudniejsze kwestie; niech poda frazy i inne pomo
ce, i zawsze - oprócz nauczyciela retoryki - podczas dyktowania niech przy
pomina, w jaki sposób każdą część tekstu należy zapisać i jak stawiać znaki 
przestankowe. Na okres liczniejszych dni świątecznych, albo gdy są ogłoszo
ne dłuższe lub krótsze wakacje, należy zadawać coś większego niż zwykle.



134 Regulae communes professoribus classium inferiorum

31. Concertatio, quae vel Magistro interrogante aemulisque corrigentibus, 
vel ipsis invicem inter se aemulis percontantibus, fieri solet, magni facienda, 
et quoties tempus patitur, ut honesta aemulatio, quae magnum ad studia 
incitamentum est, foveatur. Poterunt autem, vel singuli vel plures [112] ex 
utraque parte, committi, praecipue ex magistratibus; vel unus etiam plures 
lacessere. Privatus fere privatum petet, magistratus magistratum; privatus 
etiam interdum magistratum; eiusque dignitatem, si vicerit, sive aliud 
praemium aut victoriae signum consequi poterit, prout scholae dignitas et 
locorum ratio postulabit.

32. Extraordinariae exercitationes utilitatem magnam habent: in quibus 
illud universe dicendum est, ea, quae publice pronuntiabuntur, ut non me- 
moria solum discipulorum, sed ingenium etiam excolatur, a Magistro expo- 
lienda quidem diligenter, numquam tamen de integro facienda: eademque de 
versibus, qui in publico proponuntur, ratio est. Laborandum etiam, ut vocem, 
gestus et actionem omnem discipuli cum dignitate moderentur.

33. Praelectio, vel graeca latinave oratio, aut carmen, in Rhetorica 
qui[113|dem et Humanitate altemis fere sabbathis, una schola alteram 
invitante, habeatur; in reliquis sola praelectio, non tam habeatur, quam audita 
ex cathedra repetatur, nullis fere invitatis; nec nisi singulis mensibus.
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[Koncertacja]

31. Koncertację należy uważać za rzecz bardzo ważną. Polega ona na tym, 
że albo nauczyciel zadaje pytania a dyskutanci odpowiadają, albo może 
polegać na tym, że uczniowie wzajemnie się przepytują. Należy ją urządzać, 
jeśli na to czas pozwala - aby popierać godziwe współzawodnictwo, które 
bardzo pomaga w nauce. Będą zaś mogli się w tym pokazać albo poszcze
gólni uczniowie, albo w liczniejszych grupach wzięci z obu partii "3, zwłasz
cza zaś spośród uczniów funkcyjnych; lub też jeden może wielu pobudzić do 
myślenia. Generalnie, niech pojedynczy uczeń atakuje innego ucznia, 
funkcyjny - funkcyjnego. Czasem zwyczajny uczeń niech pyta funkcyjnego 
i jeśli go pokona, przejmuje jego godność, może ubiegać się o nagrodę lub 
oznakę zwycięstwa zgodnie z tym, na co pozwala godność klasy i stosowność 
miejsca.

[Ćwiczenia nadzwyczajne]

32. Ćwiczenia nadzwyczajne wygłaszane publicznie przynoszą wielki po
żytek. W związku z tym należy generalnie powiedzieć co następuje: To ma 
być nie tylko ćwiczenie pamięci uczniów, ale także rozwijanie ich inteli
gencji. Nauczyciel niech starannie wygładzi te wypowiedzi, ale nigdy niech 
nie pisze ich w całości. Tak samo należy postępować w wypadku wierszy 
wygłaszanych publicznie. Należy zwrócić uwagę, by uczniowie zachowali 
umiar w posługiwaniu się głosem, gestem i w całym sposobie mówienia.

[Wykład lub deklamacja w klasie]

33. Wykład po łacinie lub po grecku, mowa albo wiersz na lekcji retoryki 
i przedmiotów humanistycznych winien być przedstawiany co drugą sobotę, 
kiedy jedna klasa zaprasza na to inną. W pozostałych klasach nie tyle należy 
prowadzić wykład, ile - wysłuchaną prelekcję powtórzyć z katedry, nie za
praszając nikogo częściej niż raz w miesiącu.

113 Partie - współzawodniczące ze sobą w klasie grupy uczniów; nauczyciel dzielił klasę 
na partie, aby pobudzać do współzawodnictwa.
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34. Concertatio cum proxima classe erit aliquoties in anno, quo die 
praefecto studiorum inferiorum visum fuerit, per horam fere, de iis tantum 
rebus, quae utrique classi communes sunt, utroque moderante praeceptore. 
Bini temive aut plures disputabunt ex optimis utriusque classis discipulis, vel 
ex condicto ad singulas interrogationes responsionesque antea instructi; vel 
ex ingenio quidquid libeat percontantes; vel dubitationes ab uno propositas, 
praesertim de Rhetorica, oppugnantes.

35. Magistratus eligendi, praemiisque etiam, si videbitur, afficiendi, nisi 
id alicubi in Rhetorica minus necessarium videretur, singulis fere aut altemis 
|114| mensibus: ad eam rem semel soluta oratione, semel etiam, si videatur, 
in superioribus classibus carmine graeceve scribant in schola toto scholae 
tempore, nisi in inferioribus melius videatur semihoram concertationi 
relinquere. Qui omnium optime scripserint, summo magistratu; qui proxime 
accesserint, aliis honorum gradibus potientur; quorum nomina, quo plus 
eruditionis res habeat, ex graeca romanave republica militiave sumantur. 
Duas autem fere in partes ad aemulationem fovendam schola dividi poterit, 
quarum utraque suos habeat magistratus, alteri parti adversarios, unicuique 
discipulorum suo attributo aemulo. Summi autem utriusque partis magistratus 
primum in sedendo locum obtineant.

36. Decuriones etiam a Praeceptore statuantur, qui memoriter recitantes 
audiant, scriptaque Praeceptori colligant, |115| et in libello punctis notent, 
quoties memoria quemque fefellerit, qui scriptionem omiserint, aut duplex 
exemplum non tulerint; aliaque, si iusserit Praeceptor, observet.
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[Współzawodnictwo z równoległą klasą]

34. Prowadzenie dysputy z klasą równoległą należy organizować kilka 
razy do roku, w dniu, który wyda się odpowiedni prefektowi klas niższych. 
Niech trwa przez godzinę. Dysputa winna dotyczyć tematów wspólnych dla 
obu klas, pod kierunkiem wykładowcy. Dyskutować powinni uczniowie po 
dwóch, trzech lub więcej spośród najlepszych z obu klas. Uczniowie albo 
niech będą uprzednio pouczeni co do poszczególnych pytań i odpowiedzi, 
albo niech bez przygotowania wypytują się o co zechcą, albo niech roz
wiązują wątpliwości przedstawione przez jednego z uczniów, zwłaszcza 
dotyczące retoryki.

[Osoby funkcyjne]

35. Osoby funkcyjne powinny być wybierane i - jeśli będzie to uznane za 
stosowne - także nagradzane (chyba, że to wyda się gdzieś w klasie retoryki 
mniej konieczne), w każdym miesiącu lub co drugi miesiąc. W celu ich wy
brania niech uczniowie piszą raz prozą, raz - jeśli to możliwe w starszych 
klasach - wierszem lub po grecku przez cały czas szkolnej nauki, o ile w kla
sach młodszych nie wyda się lepszym pozostawić pół godziny na dyskusję. 
Ci, którzy napiszą najlepiej ze wszystkich, niech otrzymają najwyższą 
funkcję; ci, którzy będą najbliżej nich, niech otrzymają inne funkcje ho
norowe; ich nazwy, aby nadać oprawie pozory uczoności, niech przybierane 
będą z greckiego lub rzymskiego życia publicznego albo wojskowego. Klasa 
zaś może być podzielona na dwie części dla rozwijania współzawodnictwa, 
z których to części każda ma swoich funkcyjnych będących adwersarzami dla 
takich samych z drugiej części klasy, którzy z uczniami sobie wyznaczonymi 
będą współzawodniczyć. Najwyżsi funkcyjni z jednej i drugiej grupy niech 
zasiadają na pierwszych miejscach.

[Dekurionowie]

36. Dekurionów niech wyznacza nauczyciel, oni zaś niech wysłuchują 
uczniów odpowiadających z pamięci; niech zbierają prace pisemne dla 
nauczyciela; niech także notują w dzienniku oceny a także, kto ile razy po
mylił się w recytowaniu z pamięci, którzy uczniowie nie odrobili pracy 
pisemnej, albo wywołani dwa razy nie podali przykładu; niech też zwracają 
uwagę na inne rzeczy, jeśli to poleci im nauczyciel.
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37. Ad promotionem generałem uno ferme antę examen mense strenue 
discipuli in praecipuis quibusque rebus, in omnibus classibus, excepta 
fortasse Rhetorica, exerceantur. Quod si quis longe in ipso anni decursu 
excelleret, de eo Magister referat ad Praefectum, ut privatim examinatus 
gradum ad superiorem scholam facere possit.

38. Catalogum discipulorum alphabeti ordine conscriptum Praefecto tradat 
sub anni initium; quem catalogum interdum in anno recognoscat, ut, si quid 
sit opus, immutari queat; accuratissime vero, cum generali discipulorum 
examen impendet. In eo autem catalogo quamplurimos discipulorum gradus 
distinguat, videlicet (116] optimos, bonos, mediocres, dubios; retinendos, 
reiiciendos: quaenotae numeris significari possent 1,2,3,4,5,6.

39. Disciplinam omnem nihil aeque continet atque observatio regularum. 
Haec igitur praecipua sit Magistri cura, ut discipuli, tum ea, quae in eorum 
regulis habentur, observent, tum ea, quae de studiis dicta sunt, exequantur; 
quod spe honoris ac praemii, metuque dedecoris, facilius quam verberibus, 
consequetur.
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[Przygotowanie do egzaminu]

37. Uczniowie do głównej promocji niech będą ćwiczeni aktywnie 
w ciągu jednego miesiąca przed egzaminem w niektórych ważnych 
kwestiach, we wszystkich klasach, może z wyjątkiem retoryki. A jeśli ktoś 
dłużej wyróżniałby się niż w ciągu całego roku, niech nauczyciel opowie 
o nim prefektowi, ażeby osobno przeegzaminowany mógł wstąpić do wyższej 
klasy.

[Spis uczniów]

38. Spis uczniów w porządku alfabetycznym niech nauczyciel przekaże 
prefektowi na początku roku; spis ten niech w ciągu roku przegląda, aby jeśli 
będzie trzeba, mógł go zmienić; szczególnie starannie wtedy, gdy zbliża się 
ogólny sprawdzian dla wszystkich uczniów. W owym spisie niech rozróżni 
jak najwięcej stopni uczniów, tzn. najlepszych; bardzo dobrych; dobrych; 
średnich; słabych; tych, którzy powinni powtarzać klasę; tych, których należy 
usunąć. Można ich oceny oznaczyć numerami od 1 do 6.

[Troska o dyscyplinę]

39. Ogólnej dyscypliny nic równie dobrze nie utrzymuje jak przestrze
ganie zasad. Nauczyciel przeto powinien przede wszystkim troszczyć się, by 
uczniowie przestrzegali tego, co jest zawarte w ich regulaminie, oraz tego, co 
zostało powiedziane na temat studiów. Można to łatwiej osiągnąć za pomocą 
spodziewanej pochwały i nagrody, obawy przed niesławą, niż przez chłostę.
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40. Nec in puniendo sit praeceps, nec in inquirendo nimius; dissimulet 
potius, cum potest sine cuiusquam damno. Neque solum nullum ipse plectat, 
id enim per correctorem praestandum, sed omnino a contumelia dieto factove 
inferenda abstineat; nec alio quempiam, quam suo nomine vel cognomine 
appellet: poenae etiam loco aliquid litteralium addere ultra quotidianum 
pensum utile interdum erit. Inusitatas |117| autem et maiores poenas, ob ea 
praesertim, quae extra scholam deliquerint, sicut eos, qui plagas recusant, 
praesertim si grandiores sint, ad Praefectum reiiciat.

41. Assiduitatem maxime a discipulis requirat; nec proinde ad publica 
spectacula sive ludos eos dimittat. Si quis abfuerit, aliquem ex condiscipulis, 
vel alium, ad eius domum mittat; et, nisi idoneae afferantur excusationes, 
absentiae poenam sumat. Qui plures dies sine causa abfuerint, ad Praefectum 
remitti, nec sine eius consensu recipi debent.

42. Ne confessionum causa quidquam remittatur ex iis, quae scholarum 
propria sunt, temi vel plures, ubi sit opus, initio mittantur ad confitendum; 
deinde, ut singuli redeunt, ita ex caeteris singuli binive submittantur, nisi forte 
alieubi ad confessionem simul omnes ire consueverint. H18]
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[Sposób karania]

40. Nauczyciel w karaniu niech nie będzie spieszny, ani w śledzeniu zbyt 
gorliwy; niech raczej nie zauważy, skoro może obejść się bez ukarania kogoś; 
niech sam nikogo nie karze (to bowiem przez korektora powinno być uczy
nione) , lecz w ogóle niech powstrzyma się od stosowania obelg w czynach 
i mowie. 1 niech kogoś nazywa nie inaczej, jak tylko jego imieniem lub na
zwiskiem; zaś zamiast kary niekiedy korzystniej jest dodać ćwiczenie pi
semne dodatkowe do dziennej normy. Niecodzienne zaś i większe kary na
leży pozostawić do decyzji prefektowi, zwłaszcza karanie za to, co poza szko
łą zostało popełnione, jak i wobec tych, którzy nie chcą się poddać karze 
chłosty, zwłaszcza jeśli są z lepszego rodu .

"4

115

114 Korektor - osoba spoza grona nauczycielskiego, wymierzająca kary uczniom; patrz 
reguła 38 w Regułach prefekta klas niższych.

115 Zdanie przetłumaczone jako Jeśli są z lepszego rodu” można też rozumieć jako Jeśli 
są starsi”.

[Gorliwość]

41. Niech domaga się od uczniów jak najwięcej pilności. Niech więc nie 
pozwala im chodzić na publiczne przedstawienia i zabawy. Jeśli któryś jest 
nieobecny, niech wyśle jednego ze współuczniów, czy też kogoś innego do 
jego domu, i o ile nie zostaną przedstawione stosowne usprawiedliwienia 
nieobecności - zastosuje karę. Ci, którzy bez przyczyny opuścili wiele dni, 
powinni być odesłani do prefekta i bez jego zgody nie należy ich przyjąć 
z powrotem do szkoły.

[Dzień spowiedzi]

42. Aby z powodu spowiedzi nikt nie opuszczał zajęć szkolnych, po trzech 
lub - jeśli trzeba - więcej uczniów na początku trzeba wysłać do spowiedzi; 
następnie, gdy kilku wróci, z pozostałych uczniów można wysłać po dwóch 
lub trzech, chyba że przypadkiem jednocześnie wszyscy mają zwyczaj 
chodzić.
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43. Silentium et modestiam servandam inprimis curet, ut nemo per 
scholam vagetur, nemo locum mutet, nemo ultro citroque munera schedasve 
mittat, ut a schola non egrediantur, praesertim duo vel plures simul.

44. Cavendum est, ne facile, praesertim praelectionis tempore, a quopiam 
discipuli evocentur. Ut confusio etiam et clamor, in egressu praecipue, vitetur, 
Magistro sive e suggestu sive ad ianuam spectante, proximi quique valvis 
primi exeant; alia ratione curetur, ut modeste omnes et silentio egrediantur.

45. Academias instituat, si Rectori videbitur, ex regulis, quae propterea 
seorsim conscriptae sunt: ad quas discipuli, maxime festis diebus, vitandi otii 
et malarum conuetudinum causa, conveniant.

46. Si necesse videretur discipulorum causa cum eorum parentibus 
in|119|terdum loqui, Rectori proponat, an ii per Praefectum vel alium 
accersendi sint, vel etiam, si personae dignitas postulet, conveniendi.

47. Familiarem non se uni, magis quam alteri, ostendat; cum iisque extra 
scholae tempus non nisi breviter ac de rebus seriis, loco etiam patente, hoc 
est, non intra scholam, sed pro scholae foribus, aut in atrio, aut ad ianuam 
Collegii, quo magis aedificationi consulat, colloquatur.
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[Milczenie i skromność]

43. Nauczyciel powinien dbać przede wszystkim o zachowanie ciszy i po
słuszeństwa, aby nikt nie błąkał się po szkole, nikt nie zmieniał miejsca, nikt 
tu i tam nie rozrzucał swoich rzeczy, nie opuszczał szkoły, zwłaszcza po dwie 
lub więcej osób naraz.

[Wychodzenie z klasy]

44. Należy pilnować, aby - zwłaszcza podczas wykładu - uczniowie nie 
byli łatwo przez kogokolwiek wywoływani z klasy. By uniknąć zamieszania 
i hałasu podczas wychodzenia, powinni wychodzić najpierw ci, którzy są 
najbliżej drzwi; albo w inny sposób dbać, by wszyscy wychodzili w ciszy 
i porządku.

[Akademie]

45. Niech urządzane będą akademie, jeśli rektor zechce, na podstawie re
guł, które zostały oddzielnie spisane. Uczniowie niech na nie przybywają 
zwłaszcza podczas dni świątecznych, by uniknąć bezczynności i złych 
przyzwyczajeń.

[Współdziałanie z rodzicami uczniów]

46. Jeśli wyda się koniecznym dla dobra uczniów, od czasu do czasu na
leży rozmawiać z ich rodzicami. Nauczyciel przedkłada rektorowi, czy trzeba 
aby, byli przyjęci przez prefekta czy inną osobę, czy też - o ile wymaga tego 
godność osoby - powinni zostać przyjęci przez rektora.

[Zażyłość i rozmowy]

47. Niech nauczyciel nie będzie bardziej poufały wobec jednego niż po
zostałych uczniów. Poza lekcjami powinien z nimi rozmawiać tylko krótko 
i o sprawach poważnych, w miejscu otwartym, tzn. nie w klasie, lecz przed 
jej wejściem, albo na dziedzińcu, albo przed drzwiami kolegium, w zależ
ności od układu budynku.
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48. Nemini paedagogum, inconsulto Rectore, proponat, nec a paedagogis 
permittat aliis domi praelectionibus onerari discipulos, sed tantum auditas 
exigi.

49. Nullius opera utatur in describendo, aut in aliquo, quod ad usitatas 
scholae exercitationes non pertineat; nullaque in re illos pro schola sumptum 
facere patiatur.

50. Sit denique in omnibus, divina aspirante gratia, diligens et assiduus, 
profectus studentium, tum in lectionibus tum in aliis litterariis exercita- 
tionibus, studiosus. Contemnat neminem, pauperum studiis aeque ac divitum 
bene prospiciat, profectumque unicuiusque e suis scholasticis speciatim 
procuret.
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[Korepetytorzy]

48. Nauczyciel nikomu niech nie przydziela korepetytora  bez przedy
skutowania z rektorem; ani niech nie pozwala, żeby uczniowie byli przez 
korepetytorów obarczani w domu zadaniami innymi niż te, które zostały 
omówione w szkole.

116

116 Korepetytorzy - w tekście łacińskim użyto terminu „paedagogi”; w języku polskim 
takich opiekunów nazywano „dyrektorami” lub nieco później „guwernerami”; współcześnie 
najwłaściwszy wydaje się termin „korepetytorowie”.

[Żadnych wydatków na szkołę]

49. Niczyich dzieł nie wolno wykorzystywać do odpisywania, ani do cze
goś, co nie dotyczy zwykłych szkolnych ćwiczeń. Nie należy pozwalać, aby 
uczniowie robili coś, co pociągałoby wydatki na szkołę.

[Poświęcenie dla uczniów]

50. Niech wreszcie będzie nauczyciel we wszystkim, dzięki łasce Bożej, 
uważny i staranny, przydatny studentom tak w wykładach, jak gorliwy we 
wszystkich innych ćwiczeniach językowych. Nikogo niech nie lekceważy, 
niech ma na względzie zarówno ubogich, jak i bogatych, niech dba o postępy 
każdego ze swych podopiecznych.
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1. Kolumna Z - Złotą na mecie szczęśliwej wieczności Koroną pogodnie 
przepędzonych w oboim polu Olympiach doczesnego życia, przy grobowym 
kamieniu terminalna nad grobem... P. Jana Franciszka Z- Walewic Walew
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2°, k. nlb. 12.
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5. Kazanie na S. Thomasza z Aąuinu, pierwszego Anielskiego, piątego 
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miane roku 1699, dnia 7 marca. Poznań 1699, Druk. Koli. SJ, 2°, k. nlb. 12.

Estreicher, t. 27, s. 323.
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raju przesadzona. Kazanie na pogrzebie... Pani P. Teresy Antoniny z Lubrań- 
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ca z Dąmbskich Łąckiej, kasztelanicowej Kaliskiej... miane 1700, dnia 
7 czerwca. Poznań 1700, Druk. Coli. SJ, 2°, k. nlb. 13.

Estreicher, t. 27, s. 322.

7. Nawa u portu szczęśliwej wieczności znaleziona, na pogrzebowych 
exequiach... P. Marianny z Szoldrskich Broniszowy, starościny Pyzdrskiej... 
w kościele farskim Czempińskim... pokazana Roku Pańskiego 1701, dnia 10 
stycznia. Poznań 1701, Druk. Koli. SJ, 2°, k. nlb. 13.

Estreicher, t. 27, s. 324.

8. Kazanie przy oddawaniu pierwszej ofiary Bogu abo na prymicjach... 
X. Józefa Bernarda z Gurowa Gurowskiego, z Boskiej Prowidencji Opata 
Przemętskiego, świętego zakonu Cystercjańskiego... miane... Roku Pańskie
go 1702. Poznań 1702, Druk. Koli. SJ, 2°, k. nlb. 7.

Estreicher, t. 27, s. 323.

9. Fragmenta philosophiae universae ex praelectionibus P. Stephani 
Sczaniecki collecta [Fragmenta ex physica], [Lublin] 1710, Typis Collegii 
Łublinensis, kart 7, ss. 169 (w paginacji jest pomyłka: po s. 160 następuje 
s. 191). ■ ■ - -

Estreicher, t. 27, s. 322.
Brown, Biblioteka pisarzów Asystencji Polskiej Towarzystwa Jezusowego, 

Poznań 1862, s. 395.

10. Kazanie przy pierwszym solennym dziękczynieniu za dekret kanoniza
cji B. Stanisława Kostki, Societatis lesu nowicjusza, w mieście stołecznym 
krakowskim w kościele SS. Piotra i Pawła... miane. Kalisz 1715, Druk. 
Koli. SJ, 2 ° k. nlb. 17. - Toż w tłum. łac.: Sacer panegyricus D. Stanislao 
Kostkae Polono Societatis lesu novitio, sub primam, in Metropoli Regni Polo- 
niae, pro Decreto Canonisationis eiusdem Beati, eucharisticam solemnitatem 
in Basilica SS. Petri et Pauli Collegii Cracoviensis Soc. lesu anno 1715, die 
3 Febr. Calissii 1715, Typ. Coli. SJ, 4°, k. nlb. 28.

Estreicher, t. 27, s. 322-324.

11. Professio circa puerorum in virtute, sapientia et politie institutionem, seu 
ars docendi religiose, utiliter, honeste, professoribus Societatis Jesu Provinciae 
Polonae a Stephano Szczaniecki S.J. proposita. Kalisz 1715, 8°, ss. 119.

Estreicher, t. 27, s. 325.
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12. Księga żywota przy niezmazanym Poczęciu bez pierworodnej cenzury 
na świat wydana, i sama od powszechnie pierwszego dekretu śmierci wolna, 
i na ostatni dzień sądny przy dokonaniu tegoż świata, wszystkich w Nię dziś 
wpisanych do tejże śmierci zbawiennie uwalniająca Marya z Kazaniem na 
Niepokalane Jej Poczęcie w niedzielę wtórą Adwentową, przy pierwszym przez 
Klemensa XI, dla oboi pici tegoż Bractwa otworzeniu w kościele Lwowskim 
Soc. lesu... do druku podana. Kraków 1716, Franc. Cezary, 2°, k. nlb. 17.

Estreicher, t. 27, s. 324.

13. Pierwsza wedle porządku Kościoła świętego zapowiedź beatyfikacji 
B. Jana Franciszka Regis Societatis lesu przy solennym jego obrazu... pro- 
cessja, z kościoła Najświętszej Maryi Panny do świętej Barbary wprowa
dzeniu, ogłoszona... w Sobotę przed Niedzielą XIX po Świątkach, Roku... 
1716. Kraków 1716, Druk. Akademicka, 2°, k. nlb. 19.

Estreicher, t. 27, s. 326.

14. Kazanie na profesji zakonnej... Panny P. Franciszki hrabianki na Żyw
cu z Pieskowej Skały Wielopolskiej, generałowny Małopolskiej... w kościele 
krakowskim Ś. Andrzeja... Roku 1718, dnia 20 lutego. Kraków 1718, Franc. 
Cezary, 2°, k. nlb. 17.

Estreicher, t. 27, s. 323.

15. Szczera prawda przeciw obłudnemu fałszowi. To jest prosta z Pisma 
świętego odpowiedź katolicka na wykrętne, osobliwie Karola Drelinkurta, 
z tegoż Pisma zarzuty dyssydenckie. Poznań 1719, Typ. ColL SJ, 4°, k. nlb. 
8, 296. - Toż w tłum, łac.: Nuda veritas de terra puri Verbi Dei pridem 
exorta, contra palliatam falsitatem ex Carne et Sanguine Spiritusąue Privato 
subinde renatam; seu vetus et genuina ex S. Scriptura Responsio Catholica... 
Posnaniae 1723, Typ. Coli. SJ, 4°, k. nlb. 7, s. 447, k. nlb. 5. - Toż w tłum, 
łac. Posnaniae 1727, Typ. Coli. SJ, 4°, k. nlb. 7, s. 447, k. nlb. 5.

Estreicher, t. 27, s. 324-325, 326.

16. Remonstratio contra cuiusdam D. Lutherani mellite Maledicam de 
Sanctissimo D. Nostro Benedicto XIII demonstrationem. Eiusdem supremi ca- 
pitis a lingua dolosa, et a labiis operantium mendacium vindicativa... brevi 
calamo, Orbi monstrata Anno 1727. Typ. Coli. Posnaniensis 1727, 4°, 
k. nlb. 4, s. 124.

Estreicher, t. 27, s. 325.
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17. Serce JMP. Stefana Potockiego, Marszałka Nadwornego Koronnego 
etc. w kościele 00. Jezuitów Lwowskich z exequialną pompą złożone... 
Typ. Coli. Leopoliensis SJ, 1730, 2°, k. nlb. 16.

Estreicher, t. 27, s. 325.

18. Kazanie miane przy poświęceniu kościoła św. Antoniego dnia 14 stycz
nia 1733. Druk obecnie nieznany.

Estreicher, t. 27, s. 323.

19. Pierwsza Msza pospolicie szczególna wszystkich strapionych pociecha, 
na prymicjach... J. X. Józefa z Kiekrza Kierskiego, Kustosza Katedralnego 
Poznańskiego... w kościele Kiekrzskim ogłoszona 1734, dnia 16 kwietnia. 
Poznań 1734, Druk. Koli. SJ, 2°, k. nlb. 7.

Estreicher, t. 27, s. 324.

20. Protrepticon adMagistros. B. m. r. 4°, ss. 10.
Estreicher, t. 27, s. 325.

Rękopisy:

1. Praelectiones philosophicae ad mentem Aristotelis (Introductio in Lo- 
gicam seu dialecticam, k. 2-2 lv; Logica, k. 23-128; Physica, k. 130v-243v 
oraz 292-356; Metaphysica, k. 244-291). Poznań, Kolegium Jezuitów, 1686
1688, format 4, kart 356.

Rękopis w Bibliotece Seminarium Duchownego w Poznaniu, sygn. 
MS 540. "

2. [Cursus philosophicus]. Kurs zawiera: 1. Philosophiaepars II: Phy
sica, k. 1-187; Philosophiae pars III: Metaphysica, k. 191/1-49. Poznań, 
Kolegium Jezuitów, 1687/88, kart 191 +49.

Rękopis w Bibliotece Seminarium Duchownego w Poznaniu, sygn. 
MS 508, 1-2.

Por. Estreicher, t. 27, s. 322.

3. Praelectiones triennalesphilosophicae [...] Collegii Kamkoviani Soc. 
Jesu Anno Domini 1688 [inchoatae] sub Doctissimo Professore Stephano 
Sczaniecki.
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Pars I: Logica, k. 1-182; Pars II: Physica, k. 183-405; Pars III: Metaphysi- 
ca, k. 406-462; Pars IV: [Jan Sulikowski] Disputationes ethicae, k. 464-486; 
[Wojciech Głazowicz] Tractatus ąuarundam mathematicarum disciplinarum, 
k. 488-499; Optica, k. 500-509. Kalisz, Kolegium Jezuitów, 1688-1691, 
format 20 x 16 cm, kart 509. Rękopis w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Poznaniu, sygn. 621 I.

M. Szymańska, Katalog rękopisów Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1971, s. 58.

4. Tractatus theologicus de gratia etpeccatis. Posnaniae 1701.
Rękopis w Bibliotece Seminarium Duchownego w Poznaniu, sygn. 1107.

5. Tractatus theologicus... In Collegio Posnaniensi SJ, 1702-1703.
Rękopis w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, sygn. 468 I.
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f. 65v; 19 V 1714, f. 72v; 13 VI 1716, f. 75; 8 I 1717, f. 76; 2 X 1717, f. 76v; 
13 XI 1717, f. 77; 16 IV 1718, f. 78; 28 V 1718, f. 78v; 2 VII 1718, f. 79; 17 
VIII 1720, f. 81 v; 28 XII 1720, f. 82; 15 III 1721, f. 82; 2 I 1723, f. 82).

Pol. 3 (Ordinationes et epistolae generalium et provincialium 1594-1759, 
f. 52v: Epistoła P. Sczaniecki de paupertate, 22 V 1722).

Pol. 16-26 (Katalogi trzyletnie z lat 1675-1737),
Pol. 44-46 (Katalogi roczne z lat 1674-1737),
Pol. 56 f. 104, 57 f. 13v, 302, 58 f. 106, 283 (Historia collegiorum),
Pol. 67 (Fructus missionis 1672-1756. Epistoła P. Sczaniecki ad Congre- 

gationem de Propaganda Fide, 13 V 1722, f. 32-35; Epistoła ... 25 III 1723, 
f. 36-37). ~

Pol. 78 (Epistolae Provinciae Poloniae et Lituaniae 1671-1723. Epistoła 
P. Sczaniecki ad P. Visitatorem, de statu Missionis Persicae, Crimensis et 
Constantinopolitanae, ad quam P. Wieczorkowski se offert, 13 IX 1715, 
f. 270-270v; Epistoła de fabrica muri circa Collegium Leopoliense, 30 V 
1731, f. 295-297v). "

Pol. 78, f. 565, 567 (listy z r. 1731).
Lit. 47 (Historia Provinciae Lituaniae 1717-1722. Epistoła P. Sczaniecki 

ad Congregationem de Propaganda Fide, 26 III 1721, f. 266-267.
Germ. 27 f. 149 (Formula professionis, Calissii, 2 II 1691).
Congr. 87 f. 104; 89 f. 176v (Congregationes)
Epp. NN. 45, f. 298 (Epistoła ad P. Sczaniecki, 12 III [II?] 1715).
Epp. NN. 46, f. 135 (Epistoła ad P. Sczaniecki, 26 VII 1721; 46, f. 137v, 

9 VIII 1721);
Epp. NN. 47, f. 151 v (Epistoła ad P. Sczaniecki, 14 III 1730; 47, f. 286, 

21 IX 1733).-Zob. także 47, f. 288 (17 X 1733). Fotokopie tych ekscerptów 
znajdują się w Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie.

Fondo Gesuitico 497 (Informationes), f. 556-557: Dectractationum in con- 
cionibus a quodam religioso Gawłowicz adversus Nostros Posnaniae, episto
ła, 3 XI 1700. "
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Nationalbibliothek, Wien, rkps 11 988 (Historia Collegii Leopoliensis SI, 
1584-1773). "

Archiwum Prowincji Polski Południowej Tow. Jez. w Krakowie (ATJKr.), 
rkps 431 s. 156 (Memoriale relictum Collegio Gedanensi).

Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Warszawa, Arch. Radziwiłłów, 
dział V nr 15614 (list z 1718).

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie, Teki Schneidra 707, list 
Sczanieckiego do prowincjała litewskiego, Gdańsk, 1 VIII 1721; Teki 
Schneidra 823 list do Stanisława Kiińskiego SJ, Jarosław, 19 IX 1714.

Biblioteka Jagiellońska, rkps 5196 f. 106-110 (Resignationes); rkps 5194 
nr 6 (list z 4 VI 1721).
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Appendix

During the latter part of the 17th and extending into the beginning of the 
18* centuries, the Jesuit school system was confronted with a critical crisis.

Stefan Sczaniecki, SJ (1658-1737), a renowned professor of philosophy 
at several Jesuit colleges and later a Provincial over the Polish Jesuits, pre- 
pared a concise but very significant manuał on pedagogy and the methods for 
teaching. Its purpose was directed to those Jesuit teachers instructing at the 
grammar school level. His primary goal was to convince instructors on the 
importance of their work and to motivate them with an enthusiasm for 
teaching.

This translated text defines the concepts Sczaniecki held on the topie of 
education integrated within the Jesuit school systems. The publication in its 
original text (Latin) and its Polish translation are very valuable resources in 
the study of the educational system, as it existed in the early 18th century. It 
explains the intemal structure of the school: its goals, objectives and cites 
negative as well. The book is unique in that it enables the reader a glimpse 
into the everyday life of the teacher and student.

This text had a very major influence on school reform given it was the 
only manuał during this period of time that gave practical direction and 
disciplines to the professors. It emphasized the integrity of the teacher, who 
was to be the model for all students entrusted to his care.

The manuał consist of an Introduction in which Sczaniecki gives emphasis 
to the value of education as a profession and instructs the novice professors 
of the necessity for methodical and comprehensive preparation within their 
teaching profession. Chapter One addresses the spiritual formation of the stu
dent teacher. The teacher must have instilled great virtues of good value and 
self worth and must become proficient at the abi lity of interacting with other 
people. Collectively, the combination of all the factors above has a decisive 
influence upon the continuing education of the student. Chapter Two defines 
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the systematic formation and illustrates how to acquire a solid foundation in 
leaming and how to convey teacher knowledge to student comprehension. 
Chapter Three characterizes the manner, decorum and techniques essential to 
being an outstanding educator. A Supplement „The Common Rules for the 
Professors of Lower Classes”, an excerpt from the „Ratio Studiorum” is 
attached to the basie manuał.

This book, which originally appeared in 1715, serves today, as it did then, 
as an invaluable and rare example and prototype to the solid principles within 
education. It survives in this millennium and should continue to be shelved 
in libraries as a great resource to educators.
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