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ЄЗУЇТСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО ЯК ЧИННИК      
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО 

РОЗВИТКУ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ У ПРАЦЯХ         
ПОЛЬСЬКИХ АВТОРІВ 1810-Х – ПОЧАТКУ 1850-Х РР.

Доба Романтизму відіграла важливу роль у розвитку польської історіографії 
єзуїтського шкільництва. Саме в її межах сформувалася низка міфологізованих уявлень 
про освітні заклади ордену, які перманентно відтворювалися науковцями наступних 
історіографічних епох, а також увійшли до суспільної свідомості народів, що мешка-
ють на теренах колишньої Речі Посполитої. Складовою частиною образу єзуїтського 
шкільництва в польській історіографії 1810-х – початку 1850-х рр. були уявлення 
її представників про роль навчальних закладів ордену у суспільно-політичному і куль-
турному розвитку Речі Посполитої. 

Попри активне звернення польських авторів доби Романтизму до цього питання, його 
відображення у їх працях досі не було предметом спеціальних досліджень. Вивчення цього 
аспекту історіографії єзуїтського шкільництва Речі Посполитої мало лише спорадичний 
і побічний характер та не супроводжувалося його узагальнювальним аналізом1. 

Метою даної статті є дослідження уявлень польських авторів 1810-х – початку 1850-х 
рр. про характер, масштаби і форми впливів єзуїтського шкільництва на суспільно-
політичний і культурний розвиток Речі Посполитої.

Політична смерть “шляхетської республіки” спричинила зростання інтересу 
поляків до вивчення історії як умови збереження їх ідентичності і водночас – за-
собу презентації власного бачення причин втрати державності. Пов’язані з цим 
пошуки зовнішніх чинників загибелі Речі Посполитої (зокрема, в рамках концепції 
“rozbioru”)2 створювали передумови для ідеалізації оригінальних форм буття поляків 
і їх ціннісного протиставлення космополітичним аналогам. На початку ХІХ ст. до 
цих дослідницьких імперативів долучився романтичний світогляд з властивою йому 
супремацією національного над універсальним. Все це обумовило підвищену увагу 
польських авторів 1810-х – початку 1850-х рр. до національного обличчя єзуїтських 
шкіл у Речі Посполитій. Його “космополітизація”, в умовах кризи універсального 
просвітницького світогляду і пошуків поляками зовнішніх причин загибелі Речі 
Посполитої, цілком логічно спричинила поширення думки про негативний вплив 
освітніх закладів Товариства Ісуса на розвиток польського народу3. 

Складовою частиною таких уявлень були висновки про шкідливі суспільно-політичні 
наслідки діяльності єзуїтських шкіл. У переважній більшості випадків вони мали 
беззастережний характер. Певний виняток в цьому відношенні складав лише Єжи 
Самуель Бандтке. На його думку, руйнівні для Речі Посполитої події середини XVII ст. 
(а саме – Хмельниччину і польсько-шведську війну) не можна вважати справою рук 
лише Товариства Ісуса. Головну відповідальність за ці політичні негаразди польський 
історик покладав на правителів Речі Посполитої XVI – XVII ст., які використовували 
релігію як зовнішню оболонку для реалізації своїх політичних цілей4. 
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Інші польські автори 1810-х – початку 1850-х рр. не були настільки “поблажливи-
ми” в оцінках ролі єзуїтського шкільництва у суспільно-політичному розвитку Речі 
Посполитої. Скажімо, Фелікс Бентковський вважав, що навчальні заклади Товариства 
Ісуса лише відволікали польське суспільство від здійснення корисних справ i позбав-
ляли його продуктивних сил5. Єнджей Морачевський акцентував увагу на тому, що 
освітня діяльність ордену була спрямована на викорінення позитивних рис польського 
національного характеру (хоробрості і спроможності до вироблення власної точки 
зору)6. Вацлав Александер Мацєйовський зазначав, що єзуїти формували в своїх 
вихованців негативні риси характеру7. 

Схожої думки дотримувався Адріан Кжижановський, вважаючи єзуїтські школи 
винними у знищенні в Польщі добрих звичаїв і християнського духу8. Особливу увагу 
при цьому він концентрував на ролі навчальних закладів ордену у моральній деградації 
шляхти. Саме в їх стінах вона, згідно з А. Кжижановським, “дичавіє і заражається 
фанатизмом”9, набуває (в усній формі, через підручники і театральні вистави) почуття 
вищості над представниками інших станів, виробляє у собі зарозумілість і гіпертрофоване 
уявлення про “шляхетські свободи”. А це, у свою чергу, спричиняє зневажливе ставлення 
польської еліти до своїх підданих, політичний безлад, систематично зірвані сейми etc.10. 
Врешті-решт, переконує А. Кжижановський, саме “єзуїтські вихованці”, скасувавши 
привілеї козацтва і порушуючи принцип релігійної толерантності, викликали згубні 
для Речі Посполитої війни середини XVII ст.11.

Схожих висновків доходить й Людвік Кошцидський. На його думку, єзуїти при-
щеплювали своїм вихованцям подвійні стандарти моралі і неповагу до державних 
інституцій. Згодом ці вади переносяться з учнівського середовища до польського 
суспільства, спричиняючи незворотні деструктивні зміни у суспільно-політичній системі 
Речі Посполитої і нарешті – її загибель12. Прихильником думки про жорстку кореляцію 
між діяльністю освітніх закладів ордену і змінами у державно-суспільному житті країни 
був також Юзеф Лукашевич. Зокрема, він звернув увагу на те, що шкідливі звичаї, 
засвоєні шляхтичами в єзуїтських школах (недисциплінованість, ігнорування право-
вих норм тощо), активно привносилися ними до державного життя Речі Посполитої і, 
врешті-решт, – стали нормативною формою політичної культури шляхти13. На думку 
Юзефа Лукашевича і Броніслава Трентовського, поблажливе ставлення єзуїтів до 
вад шляхетського характеру було свідомим кроком ордену, спрямованим на здобуття 
духовного контролю над соціальною елітою Речі Посполитої14.

Польські автори 1810-х – початку 1850-х рр. також здебільшого несхвально 
оцінювали вплив єзуїтських шкіл на культурний розвиток Речі Посполитої. Зо-
крема, Кароль Мехежинський і Людвік Кошцидський були впевнені у тому, що 
навчальні заклади ордену шкідливо вплинули на розвиток польської освіти15. 
Юзеф Мучковський і Вацлав Алєксандер Мацєйовський вважали, що єзуїтські школи 
спричинили негативні зміни не лише у стані шкільництва Речі Посполитої, але й у 
рівні освіченості її населення16. Схожої думки дотримувався А. Кжижановський, 
стверджуючи, що діяльність навчальних закладів ордена загальмувала і відкинула 
назад поступ просвіти у Польщі17. Відповідно, двохсотлітня доба культурного пану-
вання єзуїтів у цій країні асоціюється в його уявленні з втраченим часом, коли його 
Батьківщина стає жертвою перманентного духовного пограбування з боку членів 
Товариства Ісуса18. В схожому ключі розглядали це питання Юзеф Ярошевич і Юзеф 
Лу кашевич, які вважали навчальні заклади ордену винними в інтелектуальному 
регресі Польщі19. 
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Попри в цілому неприхильне ставлення до єзуїтських шкіл, польські автори 
1810-х – початку 1850-х рр. здебільшого не абсолютизують їх деструктивний вплив на 
культурний розвиток Речі Посполитої. Певний виняток в цьому відношенні складає 
хіба що Ю. Ярошевич. На його думку, єзуїти вже з перших років своєї діяльності 
у Речі Посполитій справляли вагомий вплив на освіченість її мешканців. Саме тому 
вже через кілька десятків років після впровадження ордену у Польщі починається 
“занепад наук”20. В такому ж річищі Ю. Ярошевич аналізує роль Товариства Ісуса 
в освітньо-культурному розвитку Литви. В його уявленні, напередодні приходу єзуїтів 
вона вже не була білою плямою на освітній мапі Європи. Навпаки, на той час Литва 
мала цілу низку шкіл (протестантських, католицьких і православних), діяльність 
яких свідчить про дедалі зростаючий інтелектуальний рух і прагнення до поширення 
освіти. На думку Ю. Ярошевича, єзуїти брутально зламали цей еволюційний процес, 
поклавши край освітньому поступу Литви21. 

Іншої точки зору з цього питання дотримувався А. Кжижановський, який вважав, 
що просвіта і християнська віра (як масове явище) приходять до Литви саме з пред-
ставниками Товариства Ісуса22. Проте в цілому навчальні заклади ордену зображуються 
у його праці саме як вагомий і ексклюзивний деструктивний чинник культурного 
розвитку Речі Посполитої. Згідно з А. Кжижановським, до появи Товариства Ісуса 
в Польщі вона була найпросвіченішою державою Європи. Натомість з початком 
освітньої діяльності ордену настає доба “темряви і розбещеності”. Вона завершується 
в середині XVIII ст., коли починається епоха “воскреслої просвіти і християнського 
духу”. Остання є цілком несумісною з Товариством Ісуса, а тому супроводжується за-
бороною діяльності ордену23. Протиріччя між оцінкою ролі єзуїтського шкільництва 
в освітньо-культурному розвитку Речі Посполитої і її окремих регіонів можна також 
знайти в “Історії шкіл ...” Юзефа Лукашевича. Загалом негативно оцінюючи наслідки 
освітньої діяльності ордену в Речі Посполитій, він водночас наголошує на тому, що 
Товариство Ісуса вирішило проблему дефіциту шкіл на околицях держави (у Литві, 
Україні, на Поділлі й Волині), відкривши широкий доступ місцевому доселенню до 
джерел знань24. 

Фрагментарність уявлень про негативний вплив єзуїтського шкільництва на куль-
турний розвиток Речі Посполитої мала не лише територіальний, але й людський вимір. 
Скажімо, А. Кжижановський, закидаючи єзуїтам затьмарення розуму шкільної молоді, 
повною мірою застосовує цю тезу лише щодо світських учнів. Натомість майбутні чле-
ни Товариства Ісуса, на його думку, були дещо освіченішими, оскільки єзуїти завжди 
прагнули залучити “до ордену найздібніших учнів своїх шкіл”25. 

Непоодиноким явищем у польській історіографії 1810-х – початку 1850-х рр. були 
спроби позбавити єзуїтські школи ролі єдиного винуватця культурного регресу Речі 
Посполитої. Скажімо, Зигмунт Бартошевич вважав вади навчальної діяльності орде-
ну (а саме – занедбане викладання одних дисциплін і нехтування іншими) далеко не 
провідною причиною культурного занепаду Польщі у другій половині XVII ст. – на 
початку XVIII ст.26. Натомість А. Кжижановський визнавав, що в цей час негативну 
культурну роль відігравали усі навчальні заклади Речі Посполитої, що дихали “чумним 
повітрям латини” (в тому числі – й ідеалізована ним Краківська академія)27. 

Ще однією формою заперечення виняткової ролі єзуїтського шкільництва у куль-
турному регресі Речі Посполитої було наголошення на причетності до нього певних 
осіб чи груп населення, які сприяли зміцненню позицій ордену в цій країні. Зокрема, 
А. Кжижановський покладав частину провини за культурний занепад Речі Посполитої 
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на її політичну еліту та керівництво (насамперед, на Стефана Баторія і Вазів). Саме 
вони, на думку А. Кжижановського, дозволили членам Товариства Ісуса викреслити 
Польщу зі списку найосвіченiших країн Європи, видали її єзуїтам на “двостолітнє 
духовне пограбування”28. 

У польській історіографії 1810-х – початку 1850-х рр. також трапляаються прикла-
ди відверто еклектичного бачення ролі єзуїтських шкіл у культурному розвитку Речі 
Посполитої. Скажімо, Ф. Бентковський схвально оцінював той факт, що навчальні 
заклади Товариства Ісуса сприяли поширенню в Речі Посполитій латини. Але це не 
завадило йому тут же визнати їх чинником наукового занепаду країни29.

Певного поширення набуває й реверсне розуміння зв’язку між діяльністю єзуїтських 
шкіл і системними змінами у розвитку польського народу. Зокрема, Йоахім Лелевель 
і Кароль Мехежинський вважали, що саме загальний занепад Речі Посполитої був пер-
шопричиною, а якісний регрес єзуїтського шкільництва в середині XVII ст. – лише його 
наслідком30. Схожу позицію займав й З. Бартошевич, пов’язуючи культурну деградацію 
цієї держави не стільки з “Товариством Ісуса”, скільки з загальноєвропейськими 
тенденціями розвитку31. 

Оригінальне бачення ролі єзуїтського шкільництва у культурному розвитку польсь-
кого народу запропонував Є. Бандтке. Згідно з ним, метою заснування навчальних 
закладів ордену у добу Стефана Баторія було поширення освіченості і наукового знання 
в Речі Посполитій. Проте школи “Товариства Ісуса” не виконали своєї місії, відігравши 
натомість головну роль у занепаді польської освіти і науки. В даному випадку, однак, 
ідеться не про прямий культурний вплив, пов’язаний з іманентними вадами єзуїтського 
шкільництва. Свою руйнівну роль в Речі Посполитій воно виконує опосередковано, 
провокуючи вибух у середині XVII ст. Хмельниччини і польсько-шведської війни32. 
Окремі ідеї Є. Бандтке знайшли відголосок у Юзефа Ігнаци Крашевського. Зокрема, 
він солідаризується зі своїм попередником у тому, що Віленська академія не виправдала 
сподівань Стефана Баторія, так і не ставши чинником поширення освіти у Литві33.

Польські автори 1810-х – початку 1850-х рр. майже не замислювалися над питан-
ням, чому саме єзуїтські школи справили негативний вплив на культурний розвиток 
Речі Посполитої. Єдиним, хто спробував з’ясувати причини виконання освітніми 
закладами Товариства Ісуса такої ролі, був Ю. Ярошевич. Саме в цьому контексті він 
наводить думку Яна Шнядецького про те, що “неконтрольована духовна конгрегація 
є нездатною забезпечити прогрес наук і розквіт освіти”. Разом з тим, Ю. Ярошевич 
акцентує увагу на тому, що освіта була для єзуїтів не самоціллю, а лише засобом бо-
ротьби з “сектантськими новаціями”. Саме з цих міркувань, на його думку, Товариство 
Ісуса засновує Віленську академію і інші навчальні заклади у Литві. Відповідно, на-
магаючись запобігти поширенню в ній протестантизму, єзуїти мусили “скоріше при-
душувати, ніж розвивати розумову освіту”34.

В чому ж саме, на думку польських авторів 1810-х – початку 1850-х рр., полягав 
негативний вплив єзуїтського шкільництва на культурний розвиток Речі Посполитої? 
Насамперед – у створенні перешкод для розвитку рідної мови і літератури. Скажімо, 
А. Кжижановський був переконаний, що єзуїтські школи знищували польську мову35. 
Ф. Бентковський і К. Мехежинський вважали, що навчальні заклади “Товариства 
Ісуса” викликали занепад польської літератури у другій чверті XVII – середині 
XVIII ст.36. Л. Кошцидський, вважаючи єзуїтські школи космополітичними, також 
вбачав у них головну перешкоду для розвитку польської літератури37. Ціла низка 
авторів (Ф. Бентковський, К. Квятковський, Б. Трентовський і Л. Гонсьоровський) 
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пов’язували цю негативну роль освітніх осередків ордену з забрудненням польської 
мови макаронізмами38. 

Негативний вплив єзуїтських шкіл на культурний розвиток Речі Посполитої також 
унаочнювався у процесі аналізу їх ролі у розвитку інших освітніх закладів. Зокрема, 
А. Кжижановський підкреслював, що вади єзуїтських шкiл активно проникали до 
решти шкіл Речі Посполитої. На його думку, масовий характер подібних запозичень 
й визначив загальний занепад у ній освіти39. Говорячи про спроби Товариства Ісуса 
опанувати Краківську академію, А. Кжижановський безпосередньо не пов’язує цей 
факт з культурним регресом польського народу. Подібний висновок випливає лише 
з контексту його праці. Краківська академія ототожнюється А. Кжижановським 
з поодиноким носієм прогресивних тенденцій в освітньо – культурній сфері, якого 
з усіх боків оточують реакційні школи (бенедиктинські, єзуїтські, піярські і iн.). Цей 
“поодинокий воїн”, звісно ж, не може довго опиратися наступу “сил темряви”. Трива-
ла боротьба Краківської академії з єзуїтами (в кінці XVI – першiй третинi XVII ст.) 
настільки виснажує перший польський університет, що він впадає у наукову летаргію, 
яка триває аж до реформи Г. Коллонтая (1778 р.)40. 

На думку А. Кжижановського, негативна роль освітніх закладів Товариства Icуса 
у культурному розвитку Польщі також виявилася в її штучному ізолюванні від 
цивілізованого світу. Скажiмо, аналізуючи iнспіровану єзуїтами Торунську спра-
ву (1724 р.), він ціннісно протиставляє суспільно-релігійне буття тодішньої Речі 
Посполитої “цивілізованій частині Європи”. Фактично, в даному випадку проводиться 
думка, що ця “одна з найжахливіших сцен” стала можливою лише завдяки всевлад-
дю єзуїтів і їх фанатичних вихованців41. В цій же роботі згадується про негативний 
вплив єзуїтської театральної практики на драматичну творчість піярів, який полягав 
у появі в осідках останніх “варварських вистав”42. Ще однією формою унаочнення 
негативного впливу єзуїтських шкіл на культурний розвиток Речі Посполитої було 
підкреслення шкідливості користування в єзуїтських школах теологічними працями 
Людвіка Моліни і Германа Бузенбаума. На думку того ж А. Кжижановського, вони 
вкрай негативно впливали на “поступ освіти, добрих звичаїв і християнізму”, сприяючи 
тотальній обскурантизації Польщі43.

Таким чином, польські автори 1810-х – початку 1850-х рр. були солідарні у тому, що 
єзуїтське шкільництво справило негативний вплив як на суспільно-політичний, так і на 
культурний розвиток Речі Посполитої. В другому випадку подібні уявлення втім, як 
правило, не мали тотального характеру, поєднуючись з визнанням певних позитивних 
наслідків освітньої діяльності ордену або вагомості інших чинників культурного за-
непаду країни. Дослідження ролі єзуїтських шкіл в цьому процесі у роботах польських 
авторів 1810-х – початку 1850-х рр. має загалом неглибокий характер. Про це свідчить 
лише епізодичне звернення ними уваги на причини деструктивної ролі єзуїтських шкіл 
у культурному розвитку Речі Посполитої, а також – на конкретні форми унаочнення 
такого впливу (за винятком царини польської мови й літератури). 
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Сєряков Сергій.
Єзуїтське шкільництво як чинник суспільно-політичного і культурного розвит-
ку Речі Посполитої у працях польських авторів 1810-х – початку 1850-х рр.
В статті показано, що польські автори 1810-х – початку 1850-х рр. розглядали 

єзуїтське шкільництво як негативний чинник суспільно-політичного і культурного 
розвитку Речі Посполитої. У другому випадку такі уявлення, як правило, не мали 
категоричного характеру, поєднуючись з визнанням певних позитивних наслідків 
освітньої діяльності ордену або значущості інших чинників культурного занепаду 
Речі Посполитої. Вивчення ролі єзуїтських шкіл у цьому процесі впродовж 1810-х – 
початку 1850-х рр. мало неглибокий характер. В цьому переконує епізодичне звер-
нення польських авторів до з’ясування причин негативного впливу єзуїтських шкіл 
на культурний розвиток Речі Посполитої, а також брак широкої уваги до конкретних 
форм його унаочнення (за винятком польської мови і літератури).

Seryakov Sergiy.
Jesuit school system as the factor of the social-political and cultural development 
of Polish-Lithuanian Commonwealth in the Polish authors’ works (1810-th – the 
beginning of 1850-s). 
T�e �rtic�e ��o�� t��t t�e Po�i�� �ut�or� in 1810-t� – on t�e be�innin� o� 1850-� 

�erceive t�e Je�uit �c�oo� ���tem �� t�e ne��tive ��ctor o� t�e �oci��-�o�itic�� �n� cu�tur�� 
�eve�o�ment o� t�e Po�i��-Lit�u�ni�n Common�e��t�. In t�e �econ� c��e �uc� vi�ion� 
m�in�� �ere not c�te�oric�� �n� coexi�te� �it� reco�nition o� �ome �o�itive con�equence� o� 
Or�er’� e�uc�tion�� �ctivit� or �it� �tt�c�in� im�ort�nce to ot�er ��ctor� o� t�e countr�’� 
cu�tur�� �ec�ine. In �ener�� �urin� 1810-t� – t�e be�innin� o� 1850-� t�e �tu��in� o� t�e 
Je�uit �c�oo��’ ro�e in t�i� �roce�� ��� �u�er�ici��. It i� �rove� b� t�e r�re Po�i�� �ut�or�’ 
�ttention to t�e re��on� o� t�e Je�uit �c�oo��’ ne��tive in��uence on t�e cu�tur�� �eve�o�ment 
o� t�e Po�i��-Lit�u�ni�n Common�e��t�, �� �e�� �� to t�e �uc� ro�e’� concrete inc�rn�tion� 
(�bove Po�i�� ��n�u��e �n� �iter�ture). 
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