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NOWATORSTWO MYŚLI PEDAGOGICZNEJ 
ŚW. JÓZEFA KALASANCJUSZA

„Bo jeśli od najmłodszych lat będzie się wychowywać dzieci 
w pobożności i nauce, niewątpliwie można się będzie 

spodziewać szczęśliwego biegu całego ich życia”.

1. Wstęp. Życie i misja wychowawcza Józefa Kalasancjusza

Geniusz pedagogiczny św. Józefa Kalasancjusza, który go inspirował i wskazy-
wał mu najlepsze drogi służenia dzieciom, a potem został przejęty przez spe-
cjalnie stworzony w celu nauczania i wychowania najmłodszych Zakon Szkół 
Pobożnych, jest cennym wkładem w kulturę pedagogiki katolickiej w Polsce 
i na świecie. Idea kształtowania dzieci i młodzieży poprzez wychowanie i naukę 
przenika całe życie Świętego i dorobek, który po sobie pozostawił. Duchowość 
kalasantyńską trzeba analizować właśnie przez pryzmat tej idei oraz indywidu-
alnej historii życia samego Ojca Założyciela, bowiem jego myśl edukacyjna jest 
związana bowiem bezpośrednio z konkretnymi wydarzeniami życiowymi1, które 
stają się dla nas punktem odniesienia w refl eksji nad ideą pedagogiczną, jaką nam 
pozostawił. Celem niniejszego opracowania jest jedynie próba przybliżenia myśli 
pedagogicznej św. Józefa Kalasancjusza i jej wpływu na kształtowanie się współ-
czesnych idei pedagogicznych. Skrupulatna analiza dorobku pedagogiki kalasan-
tyńskiej, na podstawie pozostawionych przez Świętego pism, przekracza bowiem 
ramy niniejszego artykułu i otwiera nowe horyzonty badawcze.

Józef Kalasancjusz był kapłanem hiszpańskim, który przez pierwszych dzie-
sięć lat swojej posługi duszpasterskiej podejmował różne zadania duszpasterskie. 
Był sekretarzem dwóch biskupów, proboszczem, wizytatorem diecezjalnym, na-
wet uczestnikiem kortezów hiszpańskich. Ten okres w życiu Świętego jeszcze 

1 Por. S.G. Guerii SP, Święty Józef Kalasancjusz, Kraków 1994.
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w niczym nie zapowiadał późniejszych wydarzeń, przede wszystkim bowiem był 
to czas duchowych i duszpasterskich poszukiwań. Życie św. Józefa Kalasancjusza 
pozornie nie wyróżniało się niczym nadzwyczajnym. Każdego dnia sumiennie 
i solidnie wykonywał powierzone mu obowiązki i pracę, cechowała go uporząd-
kowana pobożność i otwartość na służbę drugiemu człowiekowi. Troska o jego 
kapłańską przyszłość, zabezpieczoną od strony materialnej i dającą możliwość 
swobodnej pracy duszpasterskiej, kazała mu udać się do Rzymu, aby tam starać 
się o kanonię, czyli stały dochód z przyznanej parafi i. Nie to jednak było przezna-
czeniem młodego księdza. W Rzymie Kalasancjusz zyskał sobie zaufanie i sym-
patię współpracowników i trafi ł na dwór kardynalski Marka Antoniego Colonny 
swojego zwierzchnika. Prosta, wręcz rutynowa praca urzędnicza nie dawała mu 
jednak spodziewanego zadowolenia i spokoju ducha. Pobyt w Rzymie się prze-
dłużał, a Kalasancjusz zaczął okazywać dowody swojej kapłańskiej wrażliwości. 
Zapisał się do różnych bractw, których zadaniem jest nauczanie wiernych ka-
techizmu, oraz zainteresował się losem najuboższych, zwłaszcza dzieci. W tym 
okresie ujawniły się jego talenty pedagogiczne – najpierw gdy pełnił funkcję wy-
chowawcy siostrzeńców kardynała Colonny, a potem gdy przejął odpowiedzial-
ność za małą szkołę przy kościele św. Doroty na Zatybrzu. Stopniowo rozpoznał 
w sobie nowe powołanie – do edukowania dzieci zaniedbanych i lekceważonych, 
których nie było stać na płatną oświatę. 

Nowe doświadczenia duchowe, a w szczególności zajęcie się kształceniem 
i wychowaniem dzieci, zaczęły powoli wpływać na zmianę jego sposobu bycia 
i postrzegania świata. Z czasem dojrzała w nim myśl o rezygnacji z powrotu do 
ojczyzny i o całkowitym poświęceniu się nauczaniu najuboższych dzieci. Zre-
zygnował z wygód, a pieniądze przeznaczył na nowe dzieło. Wyprowadził się 
z pałacu i powołał do życia pierwszą publiczną szkołę. Dostrzegłszy ogromne 
potrzeby dzieci związane z edukacją, zaczął otwierać kolejne szkoły, a w związku 
z tym – poszukiwać nowych współpracowników do swojego dzieła. Gdy kolejne 
jego zabiegi, aby prowadzeniem szkół zajęły się zakony bądź władze miejskie, 
nie przyniosły skutku, sam postanowił podjąć się tego trudnego zadania. Wraz 
z pierwszymi towarzyszami, duchownymi i świeckimi, zaczął tworzyć wspólno-
tę, która formą swojego życia przypominała zakon. Przez lata pracy w szkołach 
Kalasancjusz usilnie szukał jakiegoś zakonu lub innej instytucji, która zajęłaby 
się Szkołami Pobożnymi, gdy jego zabraknie. Ale nie znalazł. Wreszcie, po dłu-
gich oporach i wielu perypetiach, 6 marca 1617 roku został założycielem i prze-
łożonym Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych 
(pijarów). Tę funkcję pełnił do końca swojego życia. W czasach, o których mowa, 
nie było niczym nowym, że księża-zakonnicy zajmowali się nauczaniem. Nie-
zwykłe i nowatorskie było natomiast to, że księża-zakonnicy chcieli zajmować 
się nauczaniem małych dzieci. Kalasancjusz rozumiał, że proces edukacji należy 
rozpocząć jak najwcześniej, a tylko kapłani, doświadczeni i stale doskonalący się 
duchowo we wspólnocie zakonnej, będą mogli kształtować w wychowankach po-
głębioną duchowość i wrażliwe sumienie. Ufał, że bycie kapłanem-zakonnikiem 
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pozwoli wychowawcom zyskać w społeczeństwie należną im godność. Integra-
cja kapłaństwa, życia zakonnego i posługi pedagogicznej wymagała zachowania 
niezwykłej równowagi. Kalasancjusz był więc bardzo wymagający wobec kan-
dydatów i współbraci. W trakcie starań o utworzenie zakonu napisał dokument 
(Memoriał do kardynała Tonti), który zawiera jeden z najwspanialszych tekstów 
Świętego na temat wychowania. Stwierdził w nim między innymi, że zadanie 
przyszłego zakonu polega „na dobrym wychowaniu dzieci, ponieważ od tego za-
leży cała reszta dobrego lub złego życia przyszłego człowieka”, dalej nie zawahał 
się wynieść wychowania dzieci nad wszystkie dzieła spełniane w Kościele: „Jest 
to posługiwanie naprawdę najgodniejsze, najszlachetniejsze, najbardziej zasługu-
jące, najbardziej dobroczynne, najpotężniejsze, najbardziej potrzebne, najgłębiej 
zakorzenione w ludzkiej naturze, najbardziej racjonalne, wywołujące największą 
wdzięczność, najprzyjemniejsze i najbardziej chwalebne”2. Wypełnianie tej po-
sługi stało się istotą jego życia i powołania, a także życia wielu jego współpra-
cowników duchownych i świeckich. 

2. Założenia pedagogiczne myśli św. Józefa Kalasancjusza

Podjęcie praktyki pedagogicznej nie wynikało z wcześniejszych planów, studiów 
czy przygotowań Świętego, ale było odpowiedzią na zastaną przez niego w Rzy-
mie konkretną sytuację społeczną. Wielkość św. Kalasancjusza polegała na tym, 
że gdy inni ignorowali potrzebę kształcenia wszystkich warstw społecznych, on 
jeden zdecydował się przeciwdziałać ubóstwu duchowemu i intelektualnemu ogó-
łu społeczeństwa przez edukację. Jego myśl wychowawcza wyrasta bezpośrednio 
z konkretnych wydarzeń szkolnych oraz z życiowej praktyki. Święty Józef Ka-
lasancjusz nie był teoretykiem ani duchowości, ani wychowania. Rodzaj życia, 
które prowadził, i intensywna praca duszpasterska nie pozwalały mu na systema-
tyczne opracowywanie teorii podejmowanych działań3. Nie pozostawił po sobie 
wielkiego, zwartego dzieła pedagogicznego. Zasady, które ustanowił w swoich 
szkołach, liczne uwagi i przemyślenia zamieszczał jednak w listach4 adresowa-
nych do różnych osób w różnych sytuacjach. Podobno Święty pisał listy przez 
366 dni w roku, przekazując w ten sposób swoją drogę duchową, posłannictwo 
i wskazówki dotyczące wychowania i nauczania w jego szkołach. Pełna analiza 

2  S. López, Dokumenty św. Józefa Kalasancjusza, przeł. J. Masłoń, Kraków 2007, s. 199.
3  A. Sapa, Teologia duchowości i wychowania św. Józefa Kalasancjusza, Kraków 2006, s. 23.
4  Korespondencja, którą pozostawił św. Józef Klasancjusz jest bogata i zawiera przesłanie du-

chowości kalasantyńskiej. Obecnie udostępnionych i opublikowanych jest pięć tysięcy listów Świę-
tego. Liczba ta obejmuje jednak tylko część korespondencji Kalasancjusza. Znaczna część listów 
przechowywana jest przez osoby prywatne jako relikwie, wiele listów zaginęło podczas okupacji 
napoleońskiej, a części korespondencji nigdy nie upubliczniono, ponieważ Święty adresował ją do 
osób znanych w Kościele i zakonie. Ocenia się, że całość korespondencji przekraczała dziesięć ty-
sięcy listów. 
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pozostawionych listów Świętego wykracza poza ramy niniejszego opracowania, 
jednak wraz z bogatą spuścizną pisarską5, składa się na logiczny, uporządkowany 
i nowatorski program pedagogiczny. 

W tym miejscu należy zapytać o cel zabiegów podejmowanych przez św. Ka-
lasancjusza. Dlaczego rezygnuje on z dobrze zapowiadającej się kariery w kurii 
rzymskiej i poświęca się nauczaniu i wychowaniu ubogich dzieci? Cały trud wło-
żony przez Świętego w rozwój dzieła nauczania i wychowania sprowadza się do 
dwóch podstawowych dążeń. Pierwsze z nich wynika z założenia, że szkoła nie 
jest celem sama w sobie. Świętemu Kalasancjuszowi zależało na dziecku, na jego 
przyszłości, a nie na szkole jako takiej. Dzieci, które św. Kalasancjusz spotykał 
na Zatybrzu, były brudne, zaniedbane, nie umiały czytać, pisać, liczyć. Pozosta-
wione samym sobie i prawom ulicy nie miały żadnych perspektyw na przyszłość. 
Przynależność do społecznego marginesu, ignorancja intelektualna i duchowa, 
determinowała ich dalsze życie. Takich dzieci było w Rzymie bardzo wiele. Ka-
lasancjusz zdecydował się im pomóc, a instrumentem w tym procesie ma być 
właśnie szkoła. 

Pierwszym założeniem pedagogiki Świętego jest więc służenie „promocji 
człowieka”, dowartościowanie jego godności i prowadzenie go ku pełnemu życiu 
w prawdzie poprzez system edukacji. Wiedza i podstawowe umiejętności mają 
się stać atutem tych, dla których do tej pory nie było miejsca w cywilizowanym 
świecie. Święty Kalasancjusz nie poprzestał jednak na tym, poszedł dalej; bo-
wiem dla wykształconego dziecka sama wiedza, a nawet wyuczony zawód nie 
mogą być jedynym celem. Twórca szkoły powszechnej postawił swym działa-
niom edukacyjnym drugie zadanie: szkoła ma wyzwalać. Istotą nie jest tu już 
tylko nauka i wprowadzenie do świata ludzi wolnych i zamożnych, lecz także 
wolność w ewangelicznym znaczeniu. Jezus mówi „prawda was wyzwoli” i dla 
św. Kalasancjusza jest to oczywiste. Wiedza prowadzi ku wolności, ale pełną wol-
ność daje tylko ta wiedza, która opiera się na prawdzie. Nie wolno ograniczyć 
się jedynie do prostej, ale niewystarczającej interpretacji, przekazywana wiedza 
ma być wiedzą prawdziwą. Święty Kalasancjusz poszedł jeszcze dalej. Dla niego 
wiedza o tyle jest prawdziwa, o ile otwiera człowieka na Prawdę ostateczną, którą 
jest Bóg. Jeśli wiedza nie prowadzi do Prawdy, czyli do Boga, a tym samym nie 
kieruje człowieka w stronę prawa moralnego, właściwych zasad społecznych i re-
lacji międzyludzkich, to zatraca samą siebie i staje się bezużyteczna. Dla św. Ka-
lasancjusza każde działanie edukacyjne ma więc sens, jeśli przyczynia się do 
promocji człowieka oraz prowadzi go ku Prawdzie. 

Kiedy analizujemy cele wychowania kalasantyńskiego, musimy sięgnąć do 
samej myśli Ojca Założyciela, który chciał, aby cel jego dzieła zasadzał się na 
„dobrym wychowaniu dzieci”6, „na zaszczepieniu w ich sercach miłości Boga, 

5  Należą do niej: Katechizm dla małych dzieci, Konstytucje Zakonu Szkół Pobożnych, Memoriał 
do kardynała Tontiego, Liber de pia educatione – pierwszy tekst z pedagogiki dla pijarów, Documen-
tum princeps oraz Breve Relazione, Regulamin Kolegium Nazarenum.

6  A. Sapa SP, dz. cyt., s. 129.
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na staraniu się, by poznały i obrzydziły sobie grzech, jego ciężar i posmakowały 
jak miło jest trwać w łasce Bożej”7. I w tym zdaniu wyczerpuje się cała celowość 
wychowania chrześcijańskiego. Cóż bowiem można więcej zrobić dla dziecka niż 
to, by nauczyć je tak żyć, by rozwijało w sobie cnoty, umiało odkrywać brzydotę 
grzechu i poznało piękno życia w prawdzie? Święty Kalasancjusz uważał, że bieg 
życia człowieka, który od najmłodszych lat uczy się tej prawdy, niewątpliwie 
potoczy się szczęśliwie. Widać tu ścisły związek pedagogii kalsantyńskiej z du-
chowością. „Pedagogia oderwana od teologii duchowej, będzie jak zjawa opróż-
niona z wszelkiej treści wychowawczej”8. Należy bowiem pamiętać, że pedago-
gia kalasantyńska jest owocem świętości samego Kalasancjusza, który dbał o to, 
aby realizować ją „w atmosferze pobożności” i ciepła serca wychowawcy. Tylko 
wówczas umożliwi ona pełny rozwój dziecka. 

3. Metody dydaktyczne i wychowawcze

Święty Kalasancjusz nie odrzucał znanych metod wychowawczych, lecz uzupeł-
niał je nowymi. W dydaktyce bronił zasady ewolucyjnej, zalecając, aby zawsze 
stosowano metodę, którą eksperci i biegli w danej dziedzinie uznają za najlepszą. 
Udoskonalił nauczanie łaciny przy udziale takich wielkich gramatyków jak Bro-
cense, Gaspar Schopp czy Francisco Apa. Ten ostatni opracował na polecenie 
św. Kalasancjusza gramatykę łacińską po włosku. W nauczaniu zarówno pod-
staw liczenia, jak i wyższej matematyki, korzystał z sugestii samego Galileusza. 
Oprócz klasycznego nauczania, św. Kalasancjusz wprowadził w swoich szkołach 
ćwiczenia, zachęty i konferencje duchowe. Przy doborze metod nauczania naj-
ważniejsza była dla niego akceptacja prawideł rozwojowych dziecka i podążanie 
za nimi przy uwzględnianiu zasady ne quidnimis – byle nie za dużo i nie za długo, 
by nie nudzić dzieci i młodzieży. Warto podkreślić otwartość metody dydaktycz-
nej i reagowanie na potrzeby społeczne w szkołach prowadzonych przez Kalasan-
cjusza. Na przykład gdy dynamizował się rozwój handlu, w szkołach pijarskich 
natychmiast znalazło to swoje odbicie w specjalnym cyklu nauczania.

Metoda wychowawcza, którą stosował Kalasancjusz, była elastyczna i dosto-
sowana do potrzeb poszczególnych wychowanków. Zakładała również, że nie 
można sprzyjać lenistwu wychowawcy, lecz należy mu ułatwić pracę i uczynić ją 
efektywniejszą. Podstawową metodę, którą św. Kalasancjusz uważał za priorytet 
w trudnej sztuce wychowania, był rozumny stosunek do wychowania9. Wycho-
wawca ma pobudzać i rozwijać od wewnątrz najlepsze siły umysłu i woli wycho-
wanka.

7  Tamże.
8  Tamże, s. 130.
9  Tamże, s. 154.
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Ciekawym aspektem pedagogii klasantyńskiej, wykraczającym poza realia 
ówczesnego systemu edukacji, jest jej demokratyczny charakter. Rozmowy we 
wspólnocie zakonnej i uczniowskiej były codziennym elementem metody wy-
chowawczej. Święty Kalasancjusz bardzo często i mocno nalegał na taką de-
mokratyczną wymianę myśli, przypominając powiedzenie z Księgi Mądrości: 
„gdzie jest wiele rad, tam znajdzie się rozwiązanie problemów”. Przykładał wiel-
ką wagę do wysłuchania zdania wszystkich, szanując swobodę i wolność swoich 
współbraci i wychowanków. Święty Kalasancjusz pragnął promować zdolnych 
uczniów, zwłaszcza gdy wywodzili się z ubogich rodzin. W tym celu założył 
Kolegium Nazarenum. Współczesna idea indywidualnego toku nauczania, wy-
szukiwania talentów, wspierania ucznia zdolnego to właśnie kontynuacja myśli 
św. Kalasancjusza. Świętemu Kalasancjuszowi należy się także prymat w sformu-
łowaniu systemu prewencyjnego w wychowaniu. Jego początki można dostrzec 
w organizacji życia szkoły oraz konwiktów, a wypowiedź „jeśli od najmłodszych 
lat będzie się wychowywać dziecko w pobożności i nauce, spodziewać się można 
szczęśliwego biegu całego jego życia” trzeba uznać za przejaw pełnej świadomo-
ści, że dobre wychowanie zapobiega niedostosowaniu i patologiom społecznym.

4. Nowatorstwo myśli pedagogicznej św. Józefa Klasancjusza

Tworząc swoje szkoły, św. Kalasancjusz miał świadomość, że winny one się opie-
rać na jasnych zasadach. W ich formułowaniu odwoływał się jednak nie tyle do 
wiedzy teoretycznej, ile do intuicji oraz do zmysłu praktycznego. Charaktery-
styczne jest i to, że wszystkie koncepcje poddawał weryfi kacji w świetle Ewan-
gelii, widząc w niej doskonały system pedagogiczny, który prowadzi do prawdy. 
W Konstytucjach Szkół Pobożnych św. Kalasancjusz nazywał swoich współza-
konników „współpracownikami prawdy”10. Wychowawca jest więc współpracow-
nikiem prawdy, a samo wychowanie to kształtowanie człowieka w prawdzie. Taka 
defi nicja wychowania, jaką proponuje św. Kalasancjusz w XVII wieku, odciska 
swoje piętno na całej późniejszej teorii wychowania, ukazując nieodłączność cno-
ty wychowania od wszelkiej prawdy. Rozumowa wartość kalasantyńskiej metody 
wychowawczej wyprzedzała swoją epokę. Święty Kalasancjusz przełamał w ten 
sposób ogólną w owych czasach bojaźń nowej wiedzy, którą propagował między 
innymi Galileusz11. Świętego Kalasancjusza interesuje pełna prawda, czyli taka, 
jaka zawiera w sobie prawdę objawioną i prawdę zdobytą na polu nauki. Ta druga 
oznaczała dla niego zbliżenie się do tak „niebezpiecznych” w owym czasie po-
staci jak właśnie Galileusz czy Campanella. Dzięki dalekowzroczności Kalasan-

10  Przedmowa do Konstytucji Collegium Nazarenum, n. III.
11  Omówienie szerszych związków myśli św. Kalasancjusza z dorobkiem naukowym Galileusza 

oraz wpływ jego idei na rozwój i konstytucję Szkół Pobożnych zawiera opracowanie Le Scuole Pie 
e Galileo Galilei, Edit. Calasanctianae, L. Picyanol, Roma 1942. 
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cjusza, jego otwartości i odwadze pijarzy stworzyli słynną szkołę matematyczną 
we Florencji, i to w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu Medyceuszów. W szkołach 
pijarskich naucza się tego, co najnowsze, właśnie odkryte, obecne są w nich eks-
perymenty i korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki. Dzięki temu przez 
kolejne dziesięciolecia szkoły pijarskie należą do naukowej awangardy. 

Prawda intelektualna nie może być jednak oderwana od prawdy życia. Z tego 
wynika kolejny wymóg pedagogii św. Kalasancjusza: z wiedzy musi wypływać 
prawe życie. Dla Fundatora pijarów jest to tak ważne, że myśl tę zostawia w de-
pozycie swym współbraciom, obierając jako hasło zakonne zawołanie Pietas et 
litterae – pobożność i nauka. 

Dobrze wiedząc o tym, że szkoła jest miejscem spotkania: mistrza z uczniem, 
nauczyciela z wychowankiem, św. Józef Kalasancjusz przykładał ogromną wagę 
do cech samego nauczyciela-wychowawcy. Wiedział bowiem, że od jego osobo-
wości, zdolności, kompetencji i wiary, często zależy sukces albo porażka całego 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. Od samego początku istnienia w Szko-
łach Pobożnych była obecna dążność do rozdzielenia funkcji kapłana i nauczy-
ciela12. Analiza tego problemu wielokrotnie pojawiała się w listach Świętego, 
a problem, czy pijar najpierw jest kapłanem, a później nauczycielem, czy też na 
odwrót, jest postrzegany przez św. Kalasancjusza jako „niemądra sprzeczność”. 
Niemądra, gdyż każda odpowiedź w tej sytuacji byłaby błędna. Pijar według my-
śli św. Kalasancjusza jest zawsze kapłanem i nauczycielem jednocześnie13. Te 
dwa obowiązki, które są zarazem sposobem życia: nauczanie i kapłaństwo, ist-
nieją jednocześnie i są istotą tego samego powołania. Już od samego początku 
w swojej działalności pedagogicznej św. Kalasancjusz współpracował ponadto 
z nauczycielami świeckimi. Formacja duchowa i przygotowanie zawodowe na-
uczycieli to w jego listach jeden z najczęściej poruszanych tematów. Nauczyciel 
nie jest mistrzem sam w sobie. Jest współpracownikiem Mistrza, Jezusa Chry-
stusa. Konsekwencje takiego spojrzenia są poważne. Implikują potrzebę zdoby-
wania przez nauczających takich walorów, jak pokora, cierpliwość, wyrozumia-
łość, szlachetność, ale jednocześnie konieczność nieustannego dokształcania się, 
doskonalenia metod nauczania, otwartości na nowe zjawiska i odkrycia. Święty 
Kalasancjusz podejmuje pierwszą próbę stworzenia stałej formacji nauczycieli. 
Nie ma ona charakteru kompletnego, ale etapy kandydowania czy też kursy mogą 
uchodzić za prapoczątek studiów bądź przygotowania pedagogicznego. Święty 
Kalasancjusz stawia przed swoimi współpracownikami najwyższe wymagania 
odnośnie do samego dziecka. 

Święty Józef Klasancjusz swoim myśleniem wyprzedza własną epokę, gło-
sząc nie tylko prawo do wiedzy, ale podkreślając obowiązek nauczania i wy-
chowania każdego dziecka, bez względu na jego wiek, pochodzenie czy klasę 
społeczną. Ten wymóg kieruje jednocześnie w stronę rodzin, które nie doceniały 

12  A. Sapa SP, dz. cyt., Kraków 2006, s. 97.
13  Tamże, s. 98.
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wartości wiedzy, jak i w kierunku osób i instytucji odpowiedzialnych za państwo 
i los obywateli. Święty Kalasancjusz miał świadomość, że aby powszechność na-
uczania stała się faktem, szkoły muszą być bezpłatne. I takie były szkoły Zakonu 
Szkół Pobożnych, nawet jeśli samemu św. Kalasancjuszowi i jego współbraciom 
przychodziło prosić o jałmużnę i cierpieć niedostatek. Bezpłatność czyniła szko-
łę dostępną dla wszystkich, ale pomysłodawca nigdy nie przestał się upominać 
o fakt, że to samo społeczeństwo i państwo, a nie wspólnota zakonna, powinny 
zagwarantować dzieciom równość w korzystaniu z nauki. Gwarantem powszech-
nego dostępu do edukacji miało być państwo. W ten sposób św. Kalsancjusz stał 
się pierwszym obrońcą i propagatorem prawa każdego dziecka do edukacji, a re-
alizację tego prawa wprowadzał w życie. Warto dodać, że pierwszym krajem, 
w którym tę ideę naprawdę wprowadzono, była Polska, a stało się to za przyczyną 
wytrwałego działania ks. Stanisława Konarskiego. 

W krótkim opracowaniu nie sposób przedstawić wszystkich nowatorskich 
idei św. Józefa Kalasancjusza, które – realizowane w ramach pijarskiego systemu 
szkolnego – wniosły cenny wkład w kształt pedagogiki powszechnej. Założenia 
myśli pedagogicznej św. Józefa Kalasancjusza są wciąż przedmiotem na nowo 
podejmowanych badań. Święty Kalasancjusz jest postacią niezwykłą i charyzma-
tyczną. Z jednej strony jest wszechstronny, genialny, wyprzedza swoją epokę, 
przez co napawa bojaźnią i lękiem. Przy bliższym oglądzie daje się jednak poznać 
jako troskliwy, dobry ojciec i brat tych, którym nikt inny nie chciał być bratem. 
Jest wymagający, stanowczy, odważny, a zarazem łagodny, rozumiejący i cie-
pły. Jest wyniosły, a jednocześnie nie boi się uniżać i prosić o jałmużnę, kiedy 
jego uczniowie są w potrzebie. Znakiem wyróżniającym właściwym duchowości 
kalasantyńskiej jest mocno i dobrze określony charakter pedagogiczny14. Peda-
gogika kalasantyńska jest chrystocentryczna, godzi składniki boskie z ludzkimi, 
a jednocześnie przez odwagę i nowatorsko stosowanych metod wychowawczych 
wyprzedza swoją epokę. 
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Abstract

Innovative Nature of Pedagogical Concepts of St. Joseph Calasancius

The hereinafter presented paper is an attempt to display innovative pedagogical concepts, 
which fi rst introduced by the St. Joseph Calasancius and then developed by the Order of 
Catholic Scholars (Zakon Szkół Pobożnych), became an essential input in both Polish and 
international Catholic pedagogy. His educational concepts do evolve and derie from his 
own experiences. St. Joseph Calasancius was neither spiritual, nor educational theorist, 
therefore his educational program is more of practical nature. He created no comprehen-
sive work on education either. But even though the rules he introduced in his schools and 
thought included in private letters thether with advices given to other Piarists constitute to 
clear and innovative educational programme.


