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Recenzja książki Grzegorza Łuszczaka Nauczyciele i wychowaw-

cy szkół jezuickich we Lwowie 1608-1773.

W roku 2011 Uniwersytet Lwowski obchodził swoje 350-lecie. 

Właśnie ta okoliczność skłoniła autora recenzowanej publikacji do 

napisania książki o nauczycielach i wychowawcach szkół jezuickich 

we Lwowie w latach 1608-1773, ponieważ niewątpliwie najstarszy 

etap historii tego uniwersytetu stanowią dzieje Kolegium i Akade-

mii Jezuickiej, zapoczątkowane otwarciem w kolegium jezuickim 

w 1608 roku średnich szkół publicznych, a zakończone w roku 1773 

w związku z kasatą zakonu i przejęciem tychże szkół przez zaborcze 

władze austriackie.

Recenzowana publikacja zawiera prawie pełny katalog rektorów, 

profesorów i wychowawców jezuickich. Stworzenie go było możliwe 

dzięki zachowanym corocznym katalogom polskiej prowincji jezui-

tów. Katalogi odszukano głównie w Archiwum Rzymskim Towarzy-

stwa Jezusowego, a także w archiwach i bibliotekach polskich. Na 

stronach 7-35 autor podaje najpierw krótki rys historyczny kolegium 

lwowskiego, a więc mówi o sprowadzeniu jezuitów do Lwowa, pre-

zentuje budynki, które stopniowo zajmowali czy przejmowali. Potem 

omawia ogólnie programy nauczania w szkołach średnich i daje krót-

ką charakterystykę studiów wyższych, zwłaszcza filozofii i teologii, 

a także matematycznego studium i seminarium. Informuje również, 

jakie prawa akademickie miały szkoły lwowskie. Zamieszcza także 



148 WŁADYSŁAW KUBIK SJ

informacje o teatrze szkolnym, o sodalicji mariańskiej, konwikcie 

i kolegium szlacheckim, o obserwatorium astronomicznym, bursie 

muzycznej, bibliotekach i księgozbiorach oraz o drukarni. Jezuici 

pracowali we Lwowie 190 lat aż do roku 1773. Po kasacie zakonu 

specjalne komisje przeprowadzały inwentaryzację i wycenę całego 

majątku. Budynki jezuickie przejął rząd austriacki. 

Na stronach 30-33 autor podaje wszystkie dostępne publikacje 

i rękopisy na temat jezuickich szkół lwowskich. Natomiast na stro-

nach 45-139 zamieszcza dokładny katalog osób i pełnionych przez nie 

obowiązków. Najpierw jednak wyjaśnia, że ten obszerny katalog jest 

wyciągiem z zachowanych głównie w Rzymie katalogów osobowych 

rocznych kolegium lwowskiego. Podobnie jak to jest dziś, katalog 

osobowy roczny prowincji podawał na początku nazwisko prowin-

cjała i jego sekretarza, potem wyliczał wszystkie domy zakonne pro-

wincji ułożone kolejno według dat ich powstawania, a od XVII wieku 

w porządku alfabetycznym kolegiów, którym podporządkowane były 

rezydencje i stacje misyjne. W każdym domu umieszczano wykaz 

osób, najpierw nazwisko przełożonego (Rector, Superior), potem na-

zwiska księży (Patres) w porządku alfabetycznym imion, nazwiska 

nauczycieli (Magistri), którzy nie byli jeszcze kapłanami, nazwiska 

studiującej młodzieży zakonnej (Scholastici), wreszcie nazwiska bra-

ci zakonnych (Fratres Coadiutores). Do katalogu dodawano wszel-

kie zmiany, jakie nastąpiły po sporządzeniu poprzedniego katalogu, 

a więc osób wstępujących do zakonu, zmarłych i opuszczających za-

kon. Katalogi roczne stanowią podstawowe źródło ustalania chronolo-

gii życia i prac jezuitów, a zarazem jedno z najważniejszych źródeł do 

historii kolegiów, do poznania rodzaju prac w nich podejmowanych, 

typu szkół itd. Są koniecznym uzupełnieniem kronik – historii kole-

giów, w których zwykle nie podawano nazwisk, lecz same zdarzenia. 

Katalogi pozwalają zidentyfikować wielu anonimowych twórców 

dzieł sztuki i autorów anonimowych dzieł literackich. Katalogi rocz-

ne były sporządzane przynajmniej w dwóch egzemplarzach, jeden 

wysyłano do Rzymu, a drugi pozostawał w archiwum prowincji. Ka-

talogi przechowywane w archiwum prowincji w większości zaginęły 
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w chwili kasaty zakonu, te przechowywane w Archiwum Rzymskim 

Towarzystwa Jezusowego ocalały niemal w komplecie. I to właśnie 

dzięki nim mógł powstać wspomniany katalog osób i funkcji Prowin-

cji Polski (Mniejszej, dziś Prowincji Polski Południowej). Przed ka-

talogiem autor umieszcza wykaz skrótów i tłumaczenie terminologii 

łacińskiej występującej w katalogu, by czytelnik nieznający łaciny 

mógł się łatwo zorientować w tym, co dotyczy danej osoby.

Publikację zamyka dobrze sporządzony indeks osób wymienio-

nych w katalogach rocznych i bogata bibliografia, na którą składają 

się: rękopisy źródłowe Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Rzy-

mie; archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie; Biblioteki 

Narodowej w Wiedniu; Biblioteki PAN-PAU w Krakowie; Biblio-

teki Jagiellońskiej w Krakowie; Biblioteki Czartoryskich w Krako-

wie; Biblioteki Narodowej w Warszawie; Biblioteki Ossolińskich we 

Wrocławiu. Ponadto zachowane rękopisy wykładów z zakresu: poe-

tyki, retoryki, filozofii i teologii. Wreszcie autor podaje podstawową 

bibliografię, która była potrzebna do opracowania książki, oraz résu-

mé w języku angielskim.

Książka zasługuje na uznanie, ponieważ pokazuje rzeczywisty 

dorobek naukowy i trud osób, które stanowią niejako podwalinę Uni-

wersytetu we Lwowie.


