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Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення 
різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розріз-
неним статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані дати ви-
черпне уявлення про історію ордену єзуїтів у цьому реґіоні або її окремі аспекти 1. чер-
говим кроком у системному вивченні єзуїтської проблематики стала поява збірки статей 
під загальною назвою «Внесок єзуїтів до науки і культури в Речі посполитій Обох На-
родів і на анексованих теренах». Ідея цього наукового проєкту виникла в середовищі 
Комітету історії науки і техніки польської Академії наук (КІНІТ пАН). Головним руші-
єм наукової активності його співпрацівників стало бажання остаточно викорінити із 
суспільної свідомості «чорну леґенду» про єзуїтів і довести, що вони відіграли важливу 
позитивну роль у розвиткові польської науки й культури (с. 5). Оскільки КІНІТ пАН 
виявився не в змозі самотужки опрацювати всі тематичні напрямки проєкту, він звер-
нувся по наукову допомогу до краківських оо. єзуїтів з Вищої філософсько-педагогічної 
школи «Ігнатіанум». Наслідком поєднання творчих зусиль цих двох установ, а також — 
єзуїтського Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (WAM) стала поява цього об’ємного 
збірника, що містить 29 статей. Кожну супроводжує розлоге англомовне резюме, 
а наприкінці тому вміщено інформацію про авторів і рецензентів (с. 713–716), а також 
індекс осіб, яких згадано в працях (с. 717–749). Структурно збірник поділено на сім 
розділів. У першому («Вступ») розглянуто питання концептуального, історіографічного 
й загального штибу. Решту шість розділів становлять статті, присвячені вивченню ролі 
єзуїтів в окремих галузях науки чи культури.

Збірник відкриває концептуальна стаття наукового редактора Ірени Стасєвіч-
Ясюкової («про рівень наукової підготовки польських єзуїтів (від 1773 р. до ХХІ ст.)») 2. 
На початку праці авторка задається питанням, що було причиною незмінно високого 
рівня наукової підготовки польських єзуїтів. На її думку, його визначили три чинники. 
по-перше, безперервність наукової діяльності членів ордену, перебіг якої не загальму-
вала навіть ліквідація «Товариства Ісуса» в 1773 р. (с. 15). Обґрунтовуючи цю тезу, автор-
ка демонструє важливість наукових досягнень екс-єзуїтів, а також звертає увагу на їх 
вагому роль в організаційній розбудові польської освіти й видавничої справи після 1773 р. 
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(у складі Towarzystwa do Ksiąg elementarnych, Towarzystwa przyjaciół Nauk, Komisji edukacji 
Narodowej etc.) (c. 16–19).

Другою причиною незмінно високого рівня наукової підготовки єзуїтів І. Стасєвіч-
Ясюкова вважає їх активну участь у збереженні національної ідентичності поляків у між-
державний період. Останнє здійснювалося шляхом рефлексії над внеском ордену до 
розвитку польської науки і культури (у формі досліджень джерел, реєстрації відповідних 
досягнень членів ордену й написання на цій основі наукових праць). Ці дії не лише де-
монстрували вагомість попередніх здобутків «Товариства Ісуса», але й переконували 
екс-єзуїтів у потребі продовжувати його науково-культурницькі традиції, зберігаючи 
завдяки цьому власну орденську ідентичність, але водночас плекаючи національну само-
свідомість у бездержавному народі. Розвиток цих процесів, на думку І. Стасєвіч-Ясюкової, 
спричиняє з’яву в першій половині ХІХ ст. нової течії в польській історіографії, яка на-
магалася виважено й справедливо оцінити внесок єзуїтів до польської науки, культури 
й освіти (с. 16, 20). Не відкидаючи цю тезу загалом, слід зауважити, що вищезгадані 
зрушення в польській історіографії починаються дещо пізніше, у 60–70-х рр. ХIХ ст. 3 
Зрештою це визнає й сама авторка, зазначаючи далі, що цей новий напрямок досліджень 
започаткував о. Станіслав Заленський (його перша синтетична праця з історії ордену 
постає лише 1872 р.) 4 (с. 21). Загалом аналізові польської єзуїтської історіографії 
І. Стасєвіч-Ясюкова приділяє два з чотирьох підрозділів своєї статті (с. 20–24 і 25–27). 
У першому з них («про новий напрямок єзуїтської історіографії») вона ґрунтовно ана-
лізує праці провідних дослідників цієї тематики другої половини ХІХ ст.—60-х рр. ХХ ст. 
(С. Заленського, С. Беднарського, Я. поплятека, Б. Натонського й ін.). Натомість, роз-
глядаючи сучасну єзуїтську історіографію, І. Стасєвіч-Ясюкова іґнорує низку важливих 
праць. Зокрема, шановна авторка чомусь не згадує про головні синтетичні праці о. Ро-
мана Даровського й о. Єжи пашенди 5.

І нарешті, третьою причиною збереження високого рівня наукової діяльності єзуїтів 
І. Стасєвіч-Ясюкова вважає їх вміння сприймати й раціонально використовувати нові 
методи праці. Зокрема, йдеться про фото- (а згодом і мікрофільмування) полонік із 
римських і ватиканських зібрань (c. 16). Це подано як один зі складників масштабної 
археографічної співпраці краківських єзуїтів із Римом, що уможливила реалізацію низ-
ки міжнародних наукових проєктів (видання каталогів й інвентарів полонік з Archivum 
Romanum Societatis Iesu, «Енциклопедії знань про єзуїтів…» etc.).

Стаття відомого дослідника історії ордену в Речі посполитій, о. Людвіка Гжебня 
(«Література про внесок польських єзуїтів до науки і культури, що була написана до сих 
пір») 6, трактується ним як доповнення до його ж нарису історіографії ордену, включеного 
до «Енциклопедії знань про єзуїтів…». Нове своє звернення до історіографічної 
проблематики автор пояснює потребою дати читачеві уявлення про ті численні нові 
праці з єзуїтської тематики, що з’явилися після 1996 р. (виходу в світ «Енциклопедії знань 
про єзуїтів…»). Загалом структура статті о. Л. Гжебня відповідає цій методологічній 
настанові. На початку своєї праці автор подає короткий загальний нарис розвитку 
єзуїтської історіографії до кінця ХІХ ст. Решту статті присвячено аналізові вивчення 
різних аспектів науково-культурницької діяльності єзуїтів у працях ХХ—початку ХХІ ст. 
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(особливо наголошуючи на останньому десятиріччі). Розгляд кожного з цих тематичних 
напрямків здійснено на високому фаховому рівні й закінчено доречними порадами щодо 
подальших шляхів і форм його наукової розробки.

Безперечної уваги заслуговують деякі концептуальні ідеї о. Л. Гжебня з приводу 
розвитку історіографії ордену в Речі посполитій. Зокрема, на відміну від І. Стасєвіч-
Ясюкової, він уважає ліквідацію «Товариства Ісуса» (1773) неґативним чинником роз-
витку єзуїтської історіографії ордену. Розглядаючи цю подію на ширшому тлі, о. Л. Гже-
бєнь звертає увагу на те, що дух просвітництва спричинив знищення колосального 
архівного доробку ордену. Цікавою виглядає також оцінка автором ролі в розвитку 
польської історіографії ордену науково-організаційної діяльності о. Станіслава Беднар-
ського (а саме створення ним бібліотеки й архіву провінції, а також наступне скупчення 
в них відповідно стародруків та мікрофільмів і фотокопій документів з різних зібрань). 
Згідно з о. Л. Гжебнєм, це викликало якісну революцію в польській історіографії ордену, 
започаткувавши сучасний період її розвитку. Аналізуючи найголовніші риси робіт цієї 
доби, автор, утім, передає лише ідейний зміст праць, створених у середовищі ордену 
(с. 34). Це, звичайно ж, не відображає всієї поліфонії історіографії 1930–2000-х рр. Слід 
зауважити, що «орденоцентризм» узагалі належить до типових рис статті о. Л. Гжебня, 
про що свідчить зміст цілої низки її структурних складників (с. 33, 35–37 й ін.).

Ознайомлення з цією історіографічною розвідкою викликає й інші питання. Зо-
крема, лишається незрозумілим, чому автор розпочинає перший підрозділ праці («Єзу-
їтська історіографія до ХІХ ст.») з аналізу робіт середини xVIII ст. (с. 31–33). Хоча цілком 
доречним у цьому контексті було б згадати про попередню історіографію історії ордену 
в Речі посполитій, зокрема — праці єзуїтів xVII ст. Яна Вєлєвіцького і Джованні Ар-
дженті. по-друге, о. Л. Гжебєнь слушно підкреслює, що автори доби просвітництва 
вбачали саме в ордені причину занепаду Речі посполитої. Але далі він «забуває» згадати 
про польську історіографію епохи Романтизму, переходячи до аналізу розвитку вище-
згаданого постулату вже в працях доби позитивізму. До того ж не наводить жодних 
прізвищ, хоча всі три історіографічні епохи відзначалися жвавим інтересом польських 
авторів до історії «Товариства Ісуса» в Речі посполитій (с. 32).

Стаття іншого метра єзуїтської історіографії, о. Людвіка пєхніка («Ratio studiorum»: 
підґрунтя освітньої та наукової діяльності єзуїтів») 7, присвячена ключовій проблемі орга-
нізаційного оформлення шкільної системи ордену — підготовці й ухваленню її статуту. 
Автор починає зі з’ясування причин звернення ордену до освітньої справи та запрова-
дження колеґіумів як середніх навчальних закладів (с. 69–70). Визначальну роль 
у становленні єзуїтського шкільництва, на думку автора, відіграло сприйняття «Товари-
ством Ісуса» паризької моделі навчального закладу («modі parisiensis»). Саме це дозволило 
орденові сформувати впорядковану й ефективну систему освіти, яка визначила маґістраль-
ний напрямок розвитку європейського шкільництва на кілька наступних сторіч (с. 71).

Розглядаючи перебіг створення єдиного шкільного статуту, автор звертає увагу на 
боротьбу двох тенденцій — авторитарної та демократичної. Головну роль у перевазі 
другої відіграла жорстка позиція провінцій щодо спроб керівництва ордену нав’язати їм 
так званий «Ratio studiorum» Ф. Борджіа (1569). Масове несприйняття останнього при-
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мусило наступників цього генерала (Е. Меркуріяна й К. Аквавіву) рахуватися з думкою 
реґіональних громад єзуїтів. У результаті, подальші проєкти шкільного статуту (1586 
і 1591), розроблені комісіями фахівців, уже обов’язково спрямовували для обговорення 
в провінції. Висловлені ними зауваження враховували під час подальшого редагування 
змісту цих документів (с. 72–75, 79–82). Загалом о. Л. пєхнік уважав орден демократич-
ним середовищем, у якому точилися жваві дискусії щодо ключових положень майбут-
нього шкільного статуту (зокрема, із приводу можливості прийняття томізму за ідейну 
основу курсу теології) (с. 75). Це іманентне прагнення єзуїтів до інтелектуальної свобо-
ди, на думку автора, було настільки сильним, що навіть привело орден до непослуху 
папській волі (с. 77–78).

чимало уваги о. Л. пєхнік приділяє аналізові того, які саме зауваження провінцій 
було враховано в остаточному тексті «Ratio studiorum» (1599) і наскільки його положен-
ня відрізнялися від попередньої редакції шкільного статуту (1591). при цьому автор не 
лише характеризує перебіг і методику викладання окремих предметів, але й пояснює 
роль тих чи інших атрибутів навчального процесу (повторення, рідної мови тощо) 
(с. 82–87). У цілому о. Л. пєхнік позитивно оцінює запровадження єдиного шкільного 
статуту. На його думку, це систематизувало роботу єзуїтських шкіл, чітко окреслило 
царину компетенції та обов’язки окремих посадових осіб, зміст і структуру навчального 
процесу (с. 88).

Статтю британського науковця Річарда Баттервіка («Cправа відродження ордену 
єзуїтів у добу чотирирічного сейму») 8 розпочинає аналіз передумов і контексту актуалі-
зації наприкінці 1780-х рр. ідеї реставрації «Товариства Ісуса» (с. 92–93). У подальшому 
автор висвітлює перебіг полемічної боротьби прихильників і супротивників відновлення 
ордену (с. 95–96), розгляд цієї справи на воєводських соймиках і Великому соймі (с. 96–104, 
106–110), з’ясовує ставлення до нього короля та римської курії (с. 104–106). Р. Баттервік 
звертає увагу на те, що ідея відновлення ордену в Речі посполитій мала значну підтримку 
шляхти, про що свідчать позитивні ухвали щодо цього питання більшості воєводських 
соймиків 1790 р. (с. 96–99). Така їх позиція, на думку автора, була викликана мотивами як 
освітньо-культурницького (незадоволенням роботою Комісії едукації народової і праг-
ненням нейтралізувати поширення «шкідливих новацій» просвітництва), так і матеріаль-
ного штибу (бажанням утримувати чисельно збільшені збройні сили держави не власним 
коштом, а за рахунок пост’єзуїтських маєтків) (с. 99–101).

Окрему увагу автор приділяє з’ясуванню причин провалу спроби відродити «Това-’ясуванню причин провалу спроби відродити «Това-
риство Ісуса» в Речі посполитій. На думку Р. Баттервіка, головну роль щодо цього відіграв 
Станіслав ІІ Авґуст, який переконав депутатів сойму не повертати освітню справу до рук 
«темних орденів». Дії короля, на думку автора, було зумовлено, втім, не лише цими 
міркуваннями, але й зовнішньополітичною кон’юнктурою. Зокрема, ідеться про неба-
жання Станіслава ІІ Авґуста сваритися через «єзуїтське питання» з Мадридом і Римом, 
підтримка яких була потрібною королю для нейтралізації супротивників Конституції 
3 травня (с. 110–111).

З-поміж статей другого розділу збірника («Наука. Філософія. природничі науки») 
особливої уваги, на наш погляд, заслуговує праця знаного дослідника історії єзуїтської 
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філософії в Речі посполитій, о. Романа Даровського («Нарис філософії єзуїтів у польщі 
від xVI до ХІХ ст.») 9. Аналізуючи шкільну філософію ордену xVI–xVIII ст., автор подає 
її відображення в нормативних документах «Товариства Ісуса»; показує динаміку роз-
ширення мережі його осередків, які надавали філософські знання; розглядає перебіг 
навчального процесу, методику та зміст навчання; згадує найвизначніших польських 
єзуїтів-філософів і з’ясовує ідейний зміст їхніх праць (с. 123–134). чимало уваги в стат-
ті о. Р. Даровського приділяється позакласній (або громадянській) філософії, яка роз-
глядала питання господарського, політичного, суспільного і правового штибу. Зокрема, 
у статті детально проаналізовано уявлення членів ордену про ідеальну модель Речі по-
сполитої, а також висвітлено критику ними вад існуючого політичного й суспільного 
ладу (с. 141–142). До безперечних здобутків автора належить аналіз відображення в про-
повідях і трактатах польських єзуїтів селянського питання (с. 142–143), чому раніше не 
приділялося належної уваги.

З’ясовуючи ідеологічне підґрунтя єзуїтської філософії, о. Р. Даровський доводить, 
що в xVI–xVIII ст. воно істотно змінюється. Спочатку «Товариство Ісуса» трималося 
традиційного аристотелізму. подібний вибір автор пояснює тим, що діяльність ордену 
вимагала монолітності теологічних і філософських поглядів, а аристотелізм як цілісна 
система знань відповідав цим потребам. проте вже в другій половині xVI ст. члени 
«Товариства Ісуса» осучаснюють доктрину Аристотеля, створюючи так званий «новий 
єзуїтський аристотелізм». Саме він, згідно з о. Р. Даровським, і склав ідейне підґрунтя 
викладання філософії в осередках «Товариства Ісуса» в Речі посполитій. У xVIII ст. 
орден, на думку автора, у цілому залишається вірним Аристотелеві, проте водночас до 
єзуїтської філософії проникають новітні знання з фізики і природознавства (с. 122, 
126–128, 134).

Значну частину праці о. Р. Даровського присвячено розвиткові єзуїтської філософії 
у ХІХ ст. Зокрема, автор звертає увагу на тодішні зміни в засадах викладання цього 
предмета в школах ордену (особливо з прийняттям нової редакції «Ratio studiorum»), 
згадує головні події історії осередків єзуїтської філософії на теренах колишньої Речі 
посполитої, висвітлює філософські погляди найвизначніших представників ордену в цій 
царині (с. 144–149).

Хоча загалом статтю написано на високому фаховому рівні, деякі наведені в ній тези 
викликають сумнів. Зокрема, о. Р. Даровський зауважує, що «математику викладав 
окремий, відповідно підготовлений учитель» (с. 125). Але, скажімо, зміст «Сatalogorum 
triennalium» i «Catalogorum brevium» українських осередків ордену за другу половину 
xVII ст. засвідчує, що задеклароване вище правило аж ніяк не було доконечним. Навпаки, 
зустрічаємо чимало випадків, коли функції викладача філософії й математики поєднувала 
одна особа 10. Слід також зауважити, що в цьому і в низці інших випадків висловлювання 
автора не супроводжено посиланнями на джерела інформації. Скажімо, лишається 
незрозумілим, на підставі чого о. Р. Даровський доходить висновку, що більшість 
викладачів обмежувалася читанням одного 2–3-річного курсу філософії (с. 125).

Третій розділ («Наука. Математика. Астрономія») відкриває стаття Зофії павліковської-
Брожек «Видатні математичні публікації польських науковців-єзуїтів ХVII сторіччя» 11. 
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Вона містить аналіз найзначніших праць у галузі математики, написаних Войцехом 
Тилковським, Станіславом Сольським і Адамом Адаманди Коханґським. Авторка подає 
головні сторінки біографії цих непересічних представників ордену (с. 225, 227–228, 
232–233), згадує про царину їх наукових зацікавлень, аналізує структуру і зміст головних 
математичних праць (с. 225–240). Наукова діяльність вищезгаданих єзуїтів, на думку 
З. павліковської-Брожек, справила значний вплив на розвиток точних наук у польщі. 
Зокрема, вона слушно звертає увагу на те, що праці С. Сольського («geometra polski» 
i «Architekt polski») відіграли значну роль у формуванні польської математичної та тех-
нічної термінології (с. 230, 232).

З-поміж праць, що ввійшли до третього розділу збірника, також можна виділити 
статтю Вітольда Вєнслава («Математики Societatis Iesu в Литві і на околицях Речі по-
сполитої в xVII–xIx століттях») 12. На її початку автор a priori скептично оцінює мож-
ливість створити щось цілком нове в царині досліджень історії ордену в Речі посполитій. 
Завдання своєї статті він убачає в іншому — сформувати на основі активного звернення 
до джерел власну оцінку діяльності єзуїтських математиків (с. 269). У цілому В. Вєнслав 
дотримується задекларованого кредо «ad fontes», про що свідчить присутність на сторін-ad fontes», про що свідчить присутність на сторін-
ках його статті численних витягів із джерел, а також ілюстрацій окремих сторінок мате-
матичних праць.

Своєрідною віссю праці є Віленська академія, довкола якої обертаються майже всі 
її тематичні сюжети. подібна побудова статті не дивує, зважаючи на те, що автор ува-
жає всіх єзуїтських математиків Речі посполитої особами, так чи інакше пов’язаними 
із цим навчальним закладом. Така ситуація, на думку В. Вєнслава, склалася завдяки 
тому, що «в xVII ст., по закритті Краківського єзуїтського колеґіуму, Вільно перетво-
рилося на найважливіше місце навчання єзуїтів на терені Речі посполитої» (с. 270). 
Ця теза виглядає сумнівною принаймні стосовно тих членів ордену, які належали до 
польської провінції. Зокрема, аналіз відповідних «Сatalogorum triennalium» i 
«Catalogorum brevium» за другу половину xVII ст. засвідчує, що місцеві єзуїти прохо-
дили інтелектуальну підготовку в межах своєї адміністративної одиниці — риторику 
в Любліні чи Ярославі, філософію (а отже — й математичні знання) — у Каліші, тео-
логію — у познані або Кракові 13.

Значну частину праці В. Вєнслава присвячено безпосередньо Віленській академії. 
Зокрема, згадано номенклатуру й кількість наукових ступенів, наданих у цьому навчаль-
ному закладі (с. 271); сторінки біографій відомих викладачів курсу математики (с. 272); 
схарактеризовано структуру, зміст та ідейні витоки низки опублікованих математичних 
праць віленських єзуїтів (с. 273–275). Значну увагу автор приділяє аналізові рукописів 
і підручників, пов’язаних із Віленською академією. Зокрема, він подає археографічний 
опис низки подібних праць, розглядає їх структуру і зміст, знаходить у них рецепції ідей 
провідних діячів західноєвропейської науки (зокрема, Іcаака Ньютона) (с. 275–281).

чимало уваги в статті приділено висвітленню проблематики, пов’язаної з наданням 
математичної освіти в середніх єзуїтських школах Великого князівства Литовського. 
Зокрема, схарактеризовано зміст відповідних підручників, з’ясовано їх позитивні риси 
й вади (с. 281, 284–285), надано уявлення про організацію навчального життя і побуту 
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учнів (на прикладі Віленського Collegium Nobilium) (с. 282–284). Водночас детально 
заналізовано таке важливе джерело знань про математичну освіту єзуїтських вихованців, 
як огляди (popisу). Зокрема, автор здійснює спробу з’ясувати час їх появи в школах ор-
дену, засади й періодичність проведення, склад глядацької авдиторії etc. Намагаючись 
створити уявлення про головні типи й тематику математичних завдань, В. Вєнслав 
наводить розлогі витяги з матеріалів оглядів, що відбувалися в єзуїтських школах на 
терені Литви й Білорусі (у Вільно (1758), Гродно (1765), полоцьку (1777) (с. 287–289)). 
Особливо доречним, на наш погляд, є цитування питань із математики, підготовлених 
для оглядів 1768 і 1769 рр. у Віленському Collegium Nobilium. Їх зіставлення дозволяє 
В. Вєнславу проілюструвати ті швидкі зміни, які сталися у викладанні єзуїтами матема-
тики під впливом реформ С. Конарського (с. 285–287).

Останні чотири розділи статті присвячено математикам, творчі здобутки яких були 
пов’язані відповідно з Сілезією, чехією та Моравією, Вроцлавською академією, по-
лоцькою академією, а також теренами ВКЛ і південно-західних околиць польщі після 
1773 р. Зокрема, В. Вєнслав характеризує головні сторінки біографії та наукові здобутки 
цих єзуїтів; аналізує структуру і зміст їх праць, а також підручників, що використовува-
лися в певному осередкові ордену; звертає увагу на генетичні витоки окремих ідей etc. 
(с. 295–299, 301–303, 305–306, 307–309). У підсумку, автор робить висновок про стан 
математичної науки в тому чи іншому навчальному закладі (оптимістичний щодо 
Вроцлавської і невтішний стосовно полоцької академії) (с. 303, 306).

У четвертому розділі («Наука. Техніка. Архітектура. Зображувальне мистецтво») 
звертає на себе увагу стаття відомого єзуїта-мистецтвознавця, о. Єжи пашенди («На-
вчання архітектури в єзуїтських школах xVIII ст.») 14. На початку своєї розвідки автор 
зауважує, що тривалий час (до 60-х рр. ХХ ст.) архітектура не була окремим предметом 
єзуїтського шкільництва. Саме тому о. Є. пашенда розглядає її у контексті тих змін, що 
відбувалися в організації й структурі орденської математичної освіти (с. 386). До 1728 р., 
на думку автора, присутність архітектурної проблематики в навчальному процесі 
єзуїтських шкіл, за браком свідчень, є лише гіпотетичною. Цю загалом невтішну ситуацію 
могло змінити запровадження спеціальної математичної освіти, у межах якої архітектура 
б отримала статус самостійного предмета. проте пов’язані з цим проєкти (запроваджен-’язані з цим проєкти (запроваджен-
ня лицарської школи в Ярославі, курсу математики для талановитих кліриків при 
Віленській академії etc.) зазнали фіаско (с. 387–388).

порівняно більше місця автором приділено характеристиці діяльності головних 
осередків єзуїтської математичної освіти на теренах Речі посполитої в xVIII ст. 
(у Красноставі, Львові, Вільні, познані, Варшві). Зокрема, о. Є. пашенда аналізує 
обставини запровадження/ліквідації в цих містах єзуїтських курсів для «repetentes mat-
hesim», згадує прізвища вчителів математики, з’ясовує вірогідність викладання ними 
архітектури та її проблематику (с. 388–391). Окрему увагу щодо цього приділено 
полоцькому колеґіумові (від 1812 р. – академії). Зокрема, автор хронологічно подає 
інформацію про місцевих викладачів архітектури, а також чисельність і персоналії їх 
вихованців (с. 392). Зміст і структура курсу архітектури в полоцькому єзуїтському 
осередку з’ясовується на підставі аналізу відповідних нормативних документів і трьох 
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варіантів одного з курсів лекцій (його автором о. Є. пашенда вважає Юзефа полон-
ського). Також наведено розлогі витяги з цих джерел (с. 393–399) та стислу інформацію 
про викладання архітектури в інших осередках ордену, що діяли на терені Російської 
імперії в 1773–1820 рр. (с. 392–393).

п’ятий розділ збірника («Мовознавство») відкриває ґрунтовна стаття Ірени Баєрової 
«Єзуїти в історії польської мови»15. На її початку зазначено, що впродовж xVI—xx ст. 
члени ордену активно сприяли набуттю польською мовою статусу «загальноприйнятого 
засобу комунікації, що слугує полякам засобом будування загальнонаціональної куль-
тури, вираження всіх змістів і емоцій» (с. 427). Саме під цим кутом зору І. Баєрова ха-
рактеризує внесок у розвиток польської мови трьох видатних особистостей початкового 
етапу історії «Товариства Ісуса» в Речі посполитій — петра Скарги, Якуба Вуєка і Гже-
гожа Кнапіуса. Зокрема, вона звертає увагу на досконалість стилю письмової спадщини 
цих єзуїтів, а також з’ясовує вплив їх праць на розвиток польської мови, набуття нею 
рівнозначного суспільного статусу з латиною, збереження польської національної іден-
тичності (с. 427–432).

попри апологетичне бачення філологічної діяльності цих трьох єзуїтів, авторка 
є далекою від ідеалізації загальної ролі ордену в розвиткові польської мови. Вона зазна-
чає, що це питання є по суті контроверсійним. З одного боку, як універсальна структура, 
«Товариство Ісуса» цілком логічно надавало істотну адміністративну підтримку латині. 
Але, перебуваючи в польськомовному середовищі, єзуїти Речі посполитої не могли 
водночас не сприяти розширенню царини вжитку польської мови. Важливу роль у цьо-
му процесі, на думку І. Баєрової, відіграли поширені в орденських школах Речі поспо-
литої переклади з польської на латину й навпаки, які сприяли набуттю польською мовою 
більшої чіткості. Загалом авторка доводить, що вже в xVII ст. її вивченню приділяли 
певну увагу в навчальних закладах «Товариства Ісуса». Наприкінці цього ж сторіччя, 
згідно з І. Баєровою, серед єзуїтів Речі посполитої посилюється відчуття цінності рідної 
мови, що сприяє розширенню царини її застосування в школах ордену. У xVIII ст. ця 
тенденція лише посилюється (с. 434–435).

Значну увагу авторка приділяє з’ясуванню ролі ордену у формуванні польської наукової 
термінології. Особливе значення в цьому процесі мали польськомовні шкільні підручни-ї. Особливе значення в цьому процесі мали польськомовні шкільні підручни-
ки й наукова література (зокрема, праці С. Сольського «geometra polski» i «Architekt polski»), 
а також словники термінів (у працях С. Сольського, Б. Вонсовського, В. Тилковського 
й ін.) (с. 436–438). Спираючись на джерела, І. Баєрова доводить, що єзуїти, принаймні 
у xVIII ст., добре усвідомлювали потребу запровадження польської наукової термінології 
та зміцнення суспільних позицій польської мови взагалі (с. 438–439).

чимало місця у статті відведено відомим єзуїтам — культурним діячам доби просвіт-
ництва (Ігнаци Влодеку, Францішеку Богомольцю, Адаму Нарушевічу й ін.). Зокрема, 
І. Баєрова звертає увагу на стилістичну досконалість їх художніх праць, характеризує вне-
сок цих осіб у розвиток польської наукової та літературної мови, демонструє добре розу-
міння цими єзуїтами їх значущості для загального розвитку польського суспільства 
(с. 439–445). Окремо слід відзначити проведений авторкою аналіз творчості пізньобаро-
кового поета Юзефа Бака, праці якого раніше вважали ознакою поганого стилю й смаку. 
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І. Баєрова фактично реабілітує цього єзуїта, доводячи, що його мова і стилістичні концеп-
ти вплинули на формування сучасної польської поезії (с. 442–443).

На думку авторки, єзуїти також відіграли певну культурницьку роль у добу роман-
тизму, коли популяризація рідної мови стає доконечною умовою збереження польської 
національної ідентичності. У цьому зв’язку І. Баєрова аналізує культурно-просвітницьку 
діяльність таких представників ордену, як Леопольд Ян Шершнік, Кароль Антонєвіч, 
Теодор Янік, Станіслав Стояловський (с. 445–446). Воднораз авторка слушно зауважує, 
що не можна пов’язувати розвиток польської мови лише з діяльністю окремих видатних 
особистостей. Адже слід віддати належне й численним пересічним єзуїтським авторам 
і проповідникам, які поширювали в суспільстві певні мовні взірці (с. 447).

Стаття відомої литовської дослідниці культурної спадщини ордену Евгенії Ульчи-
найте («З діяльності єзуїтів на ниві поширення литовської мови та культури в xVI—
xVIII ст.») 16 певною мірою тематично перегукується з вищезгаданою працею І. Баєрової. 
На початку своєї праці  Ульчинайте з’ясовує цілі й обставини заснування Віленської 
академії (с. 449–450). Зокрема, вона слушно зауважує, що головною причиною створен-
ня у Вільно вищого навчального закладу стали не потреби боротьби проти Реформації 
(для цього б вистачило звичайного колеґіуму), а бажання місцевої світської та духовної 
еліти мати власний університет, рівноцінний Краківському. Саме успішна реалізація цієї 
ідеї (шляхом створення у Вільно закладу високого науково-інтелектуального рівня), на 
думку авторки, забезпечила інтеґрацію Литви до західноєвропейського християнського 
світу (с. 451). Отже, вже на самому початку статті  Ульчинайте, по суті, створює образ 
Віленської академії як осередку литовської культури й національної ідентичності. Тому 
наступний висновок авторки про те, що Віленська академія відіграла важливу роль у по-
ширенні литовської мови (шляхом її закріплення в публічному житті й видання литов-
ськомовних книг), виглядає цілком логічним та очікуваним (с. 451).

Розгляд безпосередньої тематики своєї статті  Ульчинайте починає з аналізу причин 
активного звернення перших віленських єзуїтів до вивчення литовської мови. Зокре-
ма, авторка слушно відзначає, що це було доконечною умовою проведення членами 
ордену (здебільшого чужинцями) ефективної місіонерської роботи серед литовських 
селян-поган (с. 451–452). Надалі головним чинником інтересу віленських єзуїтів до 
литовської мови, на думку Ульчинайте, стає поступове зростання серед них питомої 
ваги місцевих вихідців. Останні (Адам Йокубайтіс, Йонас Кумеліс, Якуб Лавішкі й ін.) 
були добре обізнані в литовській мові й користувалися нею у своїй проповідницькій 
або місіонерській діяльності (с. 452–455). Значно більше уваги Ульчинайте приділяє 
тим віленським єзуїтам, які, на її думку, зробили найвагоміший внесок у розвиток 
литовської мови (Константину Ширвіду, Яну Яхновічу, Габріелю Шимкєвічу, Франці-
шеку Шрубовському). Зокрема, авторка згадує окремі факти їх біографій і головні 
праці, а також аналізує роль цих осіб і їх творчої спадщини в розвиткові литовської 
мови (с. 455–456).

Обізнаність багатьох віленських єзуїтів у литовській мові, на думку Ульчинайте, 
стала також наслідком свідомої політики керівництва ордену. Вона виявлялася, зокрема, 
у започаткуванні й підтримці діяльності спеціальних «академій», створених у Вільно для 
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вивчення в позанавчальний час литовської, латвійської та естонської мов. Щодо цього 
авторка зазначає, що існування «академій», безперечно, суперечило «Ratio studiorum», 
проте воно відповідало потребам часу й саме тому підтримувалося керівництвом ордену 
(с. 456–457).

Наприкінці статті Ульчинайте зосереджується на висвітленні ролі в розвиткові ли-
товської мови Кроженського колеґіуму, який вона називає другим (після Вільно) най-
важливішим осередком релігійного й наукового життя Литви. Авторка звертає увагу на 
те, що відповідні позитивні впливи цього осередку ордену мали не лише лінійний, але 
й опосередкований характер. Зокрема, ідеться про те, що Кроженський колеґіум відкрив 
шлях до освіти численним єзуїтам-вихідцям із Жемайтії, які згодом посприяли розви-
ткові й збереженню литовської мови (с. 458–460).

Шостий розділ збірника («Наука. Історія») відкриває стаття Ярослава Курковського 
«Єзуїтські історики в середовищі магнатів-меценатів (xVIII ст.)» 17. Автор починає зі 
з’ясування передумов налагодження культурної співпраці між чернечим і магнатським 
середовищами. Щодо цього він звертає увагу на територіальну близькість осередків 
орденів і резиденцій магнатських родів (перші зчаста розташовувалися на землях других 
або поблизу них, а в містах пліч-о-пліч існували монастирі, магнатські юридики й рези-
денції) (с. 494). Характеризуючи роль магнатів у публічному житті Речі посполитої 
другої половини xVII—першої половини xVIII ст., Я. Курковський уважає недоречним 
застосування в даному контексті терміна «магнатська олігархія». На його думку, магна-
ти так і не змогли перетворитися на герметичну панівну групу, оскільки цьому заважала 
протидія середньої шляхти й королівської влади, а також конкуренція між окремими 
родами можновладців. За таких умов Я. Курковський уважає доречнішим уживати по-
ширеніший в сучасній історіографії термін «магнатський патронат». Це поняття, на його 
думку, дозволяє краще пояснити культуротворчу активність магнатського середовища 
у xVIII ст. Остання була можливою завдяки тому, що можновладці Речі посполитої, 
спираючись на систему «патронату-клієнтели», залучали до реалізації своїх культурниць-
ких проєктів освічених представників зем’янства, дрібної та безземельної шляхти 
(с. 495–496). Цю інтелектуальну допомогу магнати використовували для досягання 
економічних, політичних і родинних цілей (підтримки значущості роду, турботи про його 
публічну опінію etc.), що неминуче привертало увагу польських можновладців до істо-
ріографії (с. 496).

чимало місця Я. Курковський приділяє з’ясуванню чинників налагодження тісної 
співпраці між єзуїтським і магнатським середовищами, зокрема в царині історіографії. 
Він звертає увагу на збереження орденом панівних позицій на «освітньому ринку» Речі 
посполитої, відродження та модернізацію його шкільництва в першій половині xVIII ст., 
активну творчу діяльність єзуїтів у царині історії, біографістики й генеалогії, здобуття 
багатьма магнатами освіти в школах «Товариства Ісуса», улаштування їх вихованцями 
публічно-культурних заходів (вистав, диспутів, оглядів etc.) в присутності меценатів-
можновладців (с. 496–501).

Автор слушно зауважує, що традиційною цариною співпраці єзуїтів і магнатів на 
ниві історіографії була панегерично-генеалогічна література. Написання подібних праць 
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супроводжувалося пошуком у родових архівах магнатів біографічних і генеалогічних 
даних. Їх накопичення та систематизація, на думку Я. Курковського, уможливила появу 
у xVIII ст. низки історій магнатських родин, які містили тексти джерел і мали добре 
розбудований науковий апарат (с. 501–502). Зміст цих творів узгоджували з представни-
ками відповідних магнатських родин, що було пов’язано як із суто етичними, так і ма-
теріальними питаннями. В цьому контексті автор згадує численні приклади, коли маг-
нати фінансували діяльність єзуїтів щодо систематизації їх родинних архівів і написан-
ня на основі цих документів історичних праць (с. 502–503). Водночас Я. Курковський 
доводить, що неформальна магнатська цензура, зі зростанням професіоналізації істо-
ричних досліджень єзуїтів у xVIII ст., втрачає абсолютний вплив на їх зміст. Ілюструючи 
дослідницький нонконформізм членів ордену, автор згадує про обставини видання 
«Корони польської» Каспера Нєсіцького, яку він слушно називає взірцем польської 
ерудиційної історіографії (с. 503–505).

чимало місця відведено едиторській діяльності членів ордену, яку вони здійсню-
вали за підтримки магнатів. Зокрема, проаналізовано найголовніші видання джерел, 
прізвища їх редакторів та представників соціальної еліти, що фінансували ці публі-
кації. Наростання суспільної підтримки такої діяльності автор (за Станіславом Ро-
шаком) пояснює поширенням серед соціальної еліти Речі посполитої усвідомлення 
кризи. Останню ототожнювали із занепадом давніх сарматських цнот, що сприяло 
поширенню в суспільстві згадок про втрачені цінності й давніх героїв. Воднораз 
Я. Курковський звертає увагу на важливу роль у вищезгаданому процесі чинників 
суто практичного штибу (зокрема, можливості використання історико-правової 
арґументації в тодішніх політичних конфліктах). Автор аналізує низку таких робіт 
«на урядове замовлення», а також кілька єзуїтських кон’юнктурних праць іншого 
жанру (з військової історії; релігійної тематики; творів, присвячених захисту власної 
історичної традиції) (с. 506–509).

Окремої уваги заслуговує також стаття Маріуша Аффека («Монархічне бачення іс-
торії польщі у викладенні Адама Нарушевіча») 18, у якій з’ясовано специфіку поглядів 
цього єзуїта-історика доби просвітництва. Автор слушно зазначає, що в історичній 
концепції А. Нарушевіча простежується низка просвітницьких рис (вимоги досліджен-
ня людської діяльності в усіх її можливих аспектах, принцип природного права тощо), 
які свідчать про генетичну спорідненість його творів із працями Ш. Монтеск’є, Вольте-
ра, Д. Г’юма, В. Робертсона й Е. Ґіббона (с. 512–513).

проте, на думку М. Аффека, А. Нарушевіч пропонує дещо відмінне від просвіт-
ницького бачення історичного процесу. У його «Меморіалі про те, як писати націо-
нальну історію» («Memoriale wzgłędem pisania historii narodowej») (1775) головним 
об’єктом історичної рефлексії проголошено індивід, homo politicus, який діє в шир-
шому суспільному загалі (народі). подібний підхід не відповідав духові історіографії 
просвітництва (вона вимагала досліджувати причини злету й падіння держав чи на-
родів), проте дозволяв побачити саме в сильній монархічній владі запоруку нормаль-
ного розвитку польщі/Речі посполитої. Така концепція історії, на думку М. Аффе-
ка, була ідейно близькою оточенню Станіслава ІІ Авґуста, яке виступало за мирні 
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реформи («лагідну революцію»), покликані зміцнити владу короля (с. 513–514). 
Іншою рисою вищезгаданої роботи А. Нарушевіча, яка відрізняє його від представ-
ників західного просвітництва, на думку М. Аффека, є відмова від секуляризовано-
го бачення історії. Релігійні справи цей єзуїт-історик трактував як вагомий чинник 
розвитку польщі (скажімо, поширення протестантських учень він уважав причиною 
внутрішнього послаблення Речі посполитої та полегшення зовнішнього втручання 
до її справ) (с. 515).

Монархічну концепцію А. Нарушевіча М. Аффек також добре ілюструє на при-
кладі іншої його праці — «Suum cuique» (1771). Зокрема, він звертає увагу на те, що 
головною причиною внутрішньополітичної нестабільності Речі посполитої цей 
єзуїт-історик уважав запровадження принципу вільної елекції, а панацеєю від зумов-
леної нею анархії — зміцнення королівської влади (с. 515–516). Значно більше місця 
в статті приділено аналізові opus vitae А. Нарушевіча — «Історії польського народу» 
(«historii narodu polskiego»). Зокрема, автор розглядає обставини її написання, 
з’ясовує причини відсутності першого тому цієї праці, дає загальну характеристику 
концепції викладення матеріалу. У цілому, на Аффекову думку, «Історія польського 
народу» перебуває в руслі «громадянської» історіографії просвітництва, яка поєдну-
вала висвітлення «діянь королів і народів». Але воднораз А. Нарушевiч зберігає ві-
рність ідеї сильної монархічної влади, уважаючи цю форму політичного устрою 
оптимальною для Речі посполитої. М. Аффек слушно звертає увагу на те, що всі 
успіхи польської держави А. Нарушевіч пов’язує саме з періодом панування монар-
хічної системи, яка досягає свого розквіту в добу Болеслава Хороброго. Натомість 
поступове формування за його нащадків змішаної, монархічно-аристократичної 
форми політичного устрою А. Нарушевiч уважає тривалим внутрішнім розпадом 
польської держави (с. 516–519). Наприкінці статті М. Аффек наводить уривок з відо-
мого вірша А. Нарушевіча «Cлово померлих» («głos umarłych»). Єдиний шлях спа-
сіння Речі посполитої польський історик-єзуїт xVIII ст. знову вбачав у зміцненні 
виправданого часом монархічного устрою. М. Аффек у цьому зв’язку слушно заува-
жує, що матеріалізацією політичних ідеалів А. Нарушевіча стала Конституція 3 трав-
ня 1791 р., яка посилила владу короля та поєднала його з народом «у прагненні 
врятувати занепадаючу державу» (с. 519–520).

Останній тематичний розділ збірника («Культура. Varia») починається статтею добре 
відомого дослідника історії єзуїтських бурс музикантів, о. Єжи Кохановіча («Внесок 
єзуїтів до музичної культури давньопольського періоду») 19. На початку роботи автор 
аналізує поступові зміни в ставленні перших єзуїтів до співу й сакральної музики (від 
цілковитого їх несприйняття до активного застосування в щоденній практиці). Щодо 
цього o. Є. Кохановіч слушно зауважує, що така еволюція стала наслідком усвідомлення 
єзуїтами важливої ролі музики у здійсненні впливів на населення (с. 545–546).

Головним здобутком ордену в царині музичної культури, на думку о. Є. Кохановіча, 
було створення бурс музикантів, які він уважає проміжною ланкою між шкільною осві-
тою і професійною цеховою підготовкою (с. 561). Автор слушно звертає увагу на те, що 
бурси музикантів мали автономний статус у структурі осередків ордену. Однак він згадує 
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лише про зобов’язання цих установ до ведення власних рахункових книг, складання 
інвентарного опису інструментів і списку особового складу (с. 547). Хоча, на наш погляд, 
варто було б навести й інші ознаки автономії бурс музикантів – окреме розташування, 
домінування в їх управлінні принципів самоврядування etc. 20

О. Є. Кохановіч також ґрунтовно розглядає низку спеціальних питань, пов’язаних 
із діяльністю бурс музикантів: перебіг розширення мережі цих закладів, їх соціальний 
склад і специфіку взаємин з іншими музичними колективами, розклад пересічного дня 
бурсаків, засади прийняття новачків і обов’язковий час перебування в складі бурси etc. 
Аналізуючи учнівську проблематику, автор звертає увагу на те, що бурси музикантів були 
ефективним знаряддям соціалізації своїх вихованців — вихідців здебільшого з незамож-
них родин. Адже вони не лише набували фахові музичні знання, але й опановували за-
гальну початкову освіту та отримували можливість продовжити навчання в середній 
(граматико-риторичній) школі (с. 547–549).

поряд із бурсами музикантів у статті о. Є. Кохановича розглянуто й інші прояви 
музичної діяльності єзуїтів. Зокрема, пишучи про навчання музики та співу в звичайній 
єзуїтській школі, автор доходить висновку про його суто утилітарний штиб і вкрай не-
високий якісний рівень. Воднораз з’ясовується місце співу в навчальній програмі 
граматико-риторичної школи, а також згадано нормативні документи, що визначали 
перелік літургійних мелодій і релігійних пісень, передбачених для засвоєння єзуїтськи-
ми вихованцями (с. 551–552). Окрему увагу приділено з’ясуванню ролі теорії музики 
у процесі викладання в осередках ордену курсів математики та фізики. Щодо цього 
о. Є. Коханович аналізує відповідні праці Войцеха Тилковського («philosophia curiosa» 
(1669) i «physica curiosa» (1691)), де щільно переплетено музичну, філософську й мате-
матичну проблематики (с. 552–553).

Спираючись на конкретні приклади, автор доводить, що музику також активно ви-
користовували в діяльності єзуїтських шкільних театрів. Останні не лише співпрацюва-
ли з бурсами музикантів під час влаштування вистав у стінах колеґіуму, але й спільно 
з ними брали участь у публічно-культурницьких заходах за його межами (урочистих 
привітаннях сановників, весіллях на магнатських дворах, процесіях Божого Тіла etc.) 
(с. 553–554).

Значну увагу о. Є. Коханович приділяє висвітленню персонального внеску членів 
ордену до музичної культури. Згадуючи чотирьох найвідоміших єзуїтів-композиторів 
Речі посполитої (о. Яна Бранта, о. Шимона Берента, о. Марціна Кречмера і Яцека 
Щуровського), автор наводить сторінки їх біографій, характеризує написані ними му-
зичні твори, оцінює значення їхньої творчої діяльності в загальному контексті розвитку 
музичної культури (с. 555–558). Окремий підрозділ статті о. Є. Кохановича присвячено 
єзуїтам, які писали тексти пісень, що виконувалися під час церковних богослужінь. Зо-
крема, згадано найвідоміших авторів подібних творів (серед них – о. Якуба Вуєка, 
Марціна Латерну, Яна Вєлєвіцького), назви відповідних праць, з’ясовано їх роль у куль-
турному житті польського народу (с. 559–560).

Серед статей, що сформували останній розділ збірника, варто також виділити 
працю знаної дослідниці культурної спадщини єзуїтських осередків у Речі посполитій 



399

xVIII—xIx ст. Ірени Кадульської («Досягнення друкарів полоцької академії») 21. На-
віть побіжне знайомство з даною розвідкою засвідчує сумлінний підхід авторки до 
вивчення діяльності полоцької єзуїтської друкарні: сторінки статті рясніють посилан-
нями на джерела, а в самому тексті подано вичерпну інформацію про їх місцезнахо-
дження й наведено численні витяги з документів. Ці дослідницькі здобутки особливо 
вражають, ураховуючи обмеженість джерельної бази праці, яка є наразі розпорошеною 
й частково неприступною (с. 598). На початку своєї статті І. Кадульська подає загаль-
ну характеристику видавничої діяльності ордену в Речі посполитій (обставини й час 
заснування, правові підстави діяльності єзуїтських друкарень etc.) (с. 597). переходя-
чи до безпосередньої тематики своєї розвідки, авторка слушно зауважує, що значення 
полоцької єзуїтської друкарні зростає після здобуття права на здійснення власної 
цензури (1812). Саме це дозволило створити в полоцьку значущий видавничий осередок 
європейського масштабу (с. 598–599). І. Кадульська також детально аналізує фінан-
сові засади діяльності полоцької єзуїтської друкарні, описує її приміщення, наводить 
статистику працівників і персональний склад керівництва, акцентує увагу на їх висо-
кому фаховому рівні (с. 599–601). чимало місця в статті приділено описові оснащення 
друкарні. Зокрема, авторка відзначає наявність у полоцьку найсучаснішого устатку-
вання, яке дозволяло друкувати книги багатьма мовами (латиною, російською, німець-
кою, польською, грецькою, гебрейською etc.) (с. 602–607).

На думку І. Кадульської, полоцька єзуїтська друкарня відіграла роль охоронця поль-
ської національної ідентичності в межах Російської імперії. Авторка, зокрема, звертає 
увагу на те, що в структурі друкованої продукції полоцької академії (релігійної, на-
вчальної, художньої etc.) домінувала саме польськомовна література, тоді як видання 
російською мовою були рідкісним явищем. Свідомо патріотична позиція полоцьких 
друкарів також знаходила відображення в передмовах до видань. Останні, як доводить 
І. Кадульська, рясніли інтенціями щодо потреби збереження, розвитку та вдосконален-
ня рідної мови (с. 611–618).

На жаль, обмежені рамки нашого огляду не дозволяють приділити увагу решті 
статей, які ввійшли до збірки «Внесок єзуїтів…» 22. Утім, це не свідчить про їх мен-
шовартісний статус. практично кожна з цих робіт є піонерським дослідженням, 
містить нові фактографічні відомості або концептуальні ідеї, а отже, безумовно зна-
йде свого вдячного читача. Загалом, на нашу думку, спільний проєкт КІНІТ пАН 
і «Ігнатіануму» досяг своєї головної мети. Адже під однією обкладинкою вдалося 
зібрати праці, у яких ґрунтовно розглянуто всі аспекти культурицько-наукової ді-
яльності єзуїтів на теренах Речі посполитої, а створена їх спільними зусиллями 
мозаїка містить мінімум чорного кольору, що є взагалі типовим для сучасної польської 
історіографії ордену. Воднораз варто звернути увагу, що левову частку статей збірни-
ка цілковито або переважно сконцентровано на проблематиці xVIII—xIx cт., тоді 
як історіографічної реабілітації, на наш погляд, потребує насамперед «темна епоха» 
в історії «Товариства Ісуса» в Речі посполитій (друга половина xVII—початок 
xVIII ст.). Отже, чекаємо на появу нової історико-культурної синтези, яка б гідно 
продовжила «Внесок єзуїтів…»
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