Zapiski krytyczne i sprawozdania

Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji
i metody nauczania filozofii w szkołach jezuickich. Autor szcze500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-legółowo przedstawił tematykę wykładów, zaprezentował postaci
cia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990) ,Kranajwybitniejszych filozofów jezuickich w XVI-XVIII w., określił też
ków, 15-17 lutego 1991 r., pod red. ks. L. G r z e b i e - filozofię jezuitów polskich pod względem treści i formy. Tekst ten
n i a SJ, ks. S. O b i r k a SJ, Wydawnictwo WAM Księ- kończy zestawienie bibliograficzne 89 prac o filozofii jezuitów w Polża Jezuici, Kraków 1993, ss. 369.
sce od XVI do XVIII w., wydanych po 1976 r. O recepcji nowożytnych nauk przyrodniczych w jezuickiej Akademii Wileńskiej pisze Romanas Pleckaitis (s. 269-277). Dziejami edukacji historyczKrakowskie sympozjum naukowe poświęcone jezuitom możnej zajął się Kazimierz Puchowski (s. 279-296). Autor zaprezenna uznać za rodzaj podsumowania badań nad działalnością tego
tował zalecane podręczniki do nauki historii, w tym publikacje
zakonu w Polsce. Dało ono możliwość konfrontacji poglądów hipoświęcone dziejom ojczystym oraz podkreślił rolę wychowania
storyków świeckich i duchownych na rolę i znaczenie jezuitów.
patriotycznego w kolegiach jezuickich. Pośrednio ze szkolnictwem
W pracy w układzie alfabetycznym autorów zamieszczono 21 rezwiązany jest udział jezuitów w kulturze muzycznej Polski. Osiągferatów. Są tu artykuły poświęcone teatrowi, szkolnictwu, postanięcia jezuitów w tym zakresie, kształcenie muzyczne młodzieciom wybitnych jezuitów oraz opiniom o działalności zakonu.
ży i działalność burs muzyków przedstawiła Anna Szweykowska
Całość otwiera wystąpienie Władysława Kubika SJ (s. 7(s. 297-310). Funkcjonowanie placówki jezuitów lwowskich w ciągu
-9), który przedstawił działalność jezuitów w Krakowie od XVI w.
wieków omówiła Henryka Kramarz (s. 157-167). Metody nauczania
do czasów współczesnych.
i ideały wychowania jezuickiego aktualne w XX w. zawiera referat
Problematyce teatru jezuickiego poświęcono cztery artyLudwika Grzebienia SJ (s. 75-92). Zagadnienia te zostały ukakuły. Jerzy Axer (s. 11-22) na podstawie tekstów teatralnych
zane głównie na przykładzie działalności kolegium w Chyrowie.
poznańskiego kolegium jezuickiego z lat 1590-1630 wykazał, że
przedstawienia jezuickie zawierały ukryte treści odnoszące się
Osobne artykuły o jezuitach, którzy odegrali ważną rolę
do aktualnej sytuacji politycznej. Autor przypisuje polskiemu
w dziejach kultury polskiej, poświęcono wspominanemu już Franteatrowi jezuickiemu rolę teatru politycznego. Polityczna funciszkowi Bohomolcowi, Marcinowi Poczobutowi (s. 41-49) i Piokcja przedstawień miała wywoływać zainteresowanie tą tematytrowi Skardze. Ludmiła Jankowska (s. 93-111) zajęła się recepcją
ką wśród widzów. Widowiska były w pełni zrozumiałe dla pubtwórczości Piotra Skargi w Małorosji, Rusi Moskiewskiej i Bułgaliczności, mimo iż językiem dramatów była łacina. Jan Okoń
rii. Cytaty z prac Skargi autorka odnalazła w pismach duchowieńw dyskusji nad referatem J. Axera (s. 23-25) zgadza się z tezą
stwa prawosławnego. Twórczość Skargi wywarła wielki wpływ na
o zaangażowaniu poznańskich jezuitów w aktualną sytuację pośw. Dymitra z Rostowa, co widać nie tylko w pracach literackich.
lityczną Polski, ale podaje w wątpliwość stwierdzenie, że łacińDymitr w swoich działaniach naśladował poczynania jezuitów, np.
skie przedstawienia teatralne były zrozumiałe dla ogółu widzów,
założył szkołę, w której działał teatr. Referat Ryszarda Łużnego
tym bardziej, że jezuici przygotowywali streszczenia sztuk, a inter(s. 199-207), przedstawił wyniki badań nad dwoma traktatami
media wygłaszano zazwyczaj w języku polskim. Teatr jezuicki wie- teologicznymi Skargi — O jedności Kościoła Bożego i Synod brzesle zawdzięcza Franciszkowi Bohomolcowi. Rolę i charakteki, ukazując księdza Piotra jako zwolennika i obrońcę unii brzesrystykę komedii szkolnych tego pisarza omówiła Irena Kadulkiej. W kolejnym referacie Stanisław Obirek SJ (s, 209-225) preska (s. 113-120). Katarzyna Kotońska (s. 143-156) zajęła się styzentuje poglądy Skargi na temat istoty państwa, władzy królewlem tragedii jezuickiej z końca XVI i początku XVII w. W sztuskiej i ideału obywatela.
kach teatralnych zawierających teksty tragedii Seneki dostrzega się
Ostatnią grupę stanowią artykuły dotyczące opinii o zaobecność fikcji literackiej i tragizmu, natomiast w utworach, którym
konie przedstawicieli środowisk duchownych świeckich, innoprzyświecają cele propagandowe i polityczne do widzów mówi się
wierców i innych. Na tle pozostałych zakonów na ziemiach polwprost, aby mieli wrażenie, że są świadkami prawdziwego wydarzeskich w XVI-XVIII w. jezuici zajmowali przodującą pozycję (Stania historycznego. Jan Okoń (s. 227-241) starał się określić miejsce
nisław Litak s. 185-198). Referat ks. Bolesława Kumora (s. 173teatru jezuickiego w kulturze polskiej, który był zjawiskiem nowym,
-184) omawia siedemnastowieczne relacje biskupów polskich
jednak bardzo szybko przyjęty jako ceremoniał rodzimy. Teatr jezui0 działalności jezuitów przekazane do Rzymu. Wynika z nich, że
cki propagował nowinki z dalekich krajów, zarazem krytykował i wy- jezuitom stawiano zarzuty tylko wtedy, gdy wkraczali oni na pole
śmiewał naśladownictwo obcych wzorów.
działalności duszpasterstwa parafialnego. Janusz Tazbir (s. 311-333)
pokazał powody krytyki zakonu. Duchowieństwo świeckie było zaW pracy najwięcej miejsca zajmują zagadnienia związane
zdrosne o status materialny jezuitów. Szlachta widziała w jezuitach
ze szkolnictwem jezuickim. Działalność jezuitów na tym polu
wrogów „złotej wolności", grono profesorów Akademii Krakowskiej
omówił Ludwik Piechnik SJ (s. 243-259), który podsumował dziebało się rozmachu szkolnictwa jezuickiego, zwalczane przez jezuije edukacji jezuickiej w latach 1565-1773, podał też bibliografię
tów duchowieństwo protestanckie broniło powrotu do jedności Kośswoich prac z lat 1958-1990 poświęconych szkolnictwu jezuickiecioła. Jezuici jako zwolennicy unii brzeskiej nie byli lubiani przez
mu w Polsce i na Litwie. Porównanie sposobów nauczania w gimniechętne tym pomysłom duchowieństwo prawosławne.
nazjach protestanckich i kolegiach jezuickich w Prusach Królewskich w XVI-XVIII w. przynosi referat Lecha Mokrzeckiego (s. 260Wielostronna tematyka wyżej przedstawionych artykułów
-268). Tym różnym pozornie szkołom przyświecały te same ideaoraz grono znakomitych referentów stawiają pracę w rzędzie
ły wychowawcze i wykładano w nich tę samą wiedzę teoretyczną.
cennych publikacji poświęconych działalności jezuitów na zieJezuici kładli nacisk na wykształcenie retoryczne swoich uczniów.
miach polskich w XVI-XX w. Uzupełniają ją indeks nazwisk
Metod i roli nauczania retoryki dotyczy artykuł Mirosława Korol1 streszczenia artykułów w języku angielskim.
ki (s. 121-142). Dwa referaty wprowadzają w zagadnienie szkolnej filozofii jezuitów. Roman Darowski SJ (s. 51-74) omówił proI. M. D.
gram filozofii według przepisów Ratio studiorum, rozwój, zasięg

