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 Autor EurK NVSN rK w BrzozowieI w wojK podkarpackimFI związanó 
w kraju z prężnóm krakowskim ośrodkiem naukowóm pocietatis gesuI 
studiował najpierw filozofię w stolicó gagiellonów na mapieskim tóJ
dziale cilozoficznóm ENVUOJNVU4F a następnie na papieskim tódziale 
Teologicznóm „Bobolanum” w tarszawie ENVURJNVUUFI gdzie zainJ
augurował działalność naukową pracą magisterską na temat hatechezó 
w misjach ludowóch jezuitów białoruskichI napisaną pod kierunkiem 
ksK profK jariana BanaszakaK tótóczóła ona jego dalsza drogę baJ
dawcząI której pozostaje wiernó dotóchczasI czóli przez kolejne trzó 
dziesięcioleciaK Ten okres związanó jest z tiecznóm jiastemI które 
Ea ściślej mapieski rniwersótet dregoriański pgF stało się drugim doJ
mem jarka fnglotaI utrzómującego stałe związki z placówkami jezuJ
ickimi w ojczóźnie i poszerzającego je na obie półkuleK 
 ka dregorianum odbół w latach NVUUJNVVR studia z zakresu historii 
hościoła na tódziale eistorii hościelnej ENVVNW licencjatF uwieńJ
czone doktoratem uzóskanóm na podstawie rozprawó ia Compagnia 
di desú nell’fmpero ousso ENTTOJNUOM) e la sua parte nella restauraJ
zione generale aella Compagnia Eooma NVVTFI napisanej pod kierunJ
kiem profesora diacomo jartinó pgK wnakomite to dzieło zajęło trwałe 
miejsce w historiografii czasów nowożótnóch oraz dziejów kościelJ
nóchI obok pierwodruku w jęzóku włoskim po kilku latach doczekało 
się wódania rosójskiego a niewiele później ukraińskiegoI zaś ostatnio 
prezentowanej tu edócji anglojęzócznej w ptanach wjednoczonóchNK  
———— 
N lbszczestvo gisusa v oossijskoj imperia ENTTOJNUOM ggK) i jego rol’ vpovsiemiestJ
nom vosstanovlenii lrdienavo vsiem mireK fnstótut cilozofiiI joskva OMM4X TovariJ
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 lpus magnum – bo takie określenie należó się wspomnianemu 
dziełu – otworzóło Autorowi drogę do trwałego miejsca na dregoriaJ
numI gdzie wkrótce miał kontónuować badania nad patronującóm tej 
renomowanej uczelni zgromadzeniem i hościołem w dawnej ozeczóJ
pospolitej lbojga karodów w poprzednich dziesięcioleciach rozwiJ
jane przez maulusa oabikauskasa i jego litewskich współpracownikówK 
t NVVR rK został wókładowcą na tódziale eistorii hościelnej Edziesięć 
lat później przekształconóm w tódział eistorii hościoła i hościelJ
nóch aóbr hulturóFI gdzie uzóskał w OMMP rK tótuł profesora nadzwóJ
czajnego a w OMNM – zwóczajnegoK w tóm fakultetem jest związanó do 
chwili obecnej jako dziekan w latach OMMPJOMMV i ponownie od OMNS rKO 
t przerwie międzó pełnieniem tej funkcji bół mK inK dórektorem 
Archiwum oomanum pocietatis gesu Epowołanó na to stanowisko 
NO lipca OMMV rKFI redaktorem wódawnictw wódziałowóchW rocznika 
Archiwum eistoriae montificiae EOMMUJOMNRF oraz serii jiscellanea 
eistoriae montificiae Eod OMM4 rKF ld NVVU rK jest konsulatorem watóJ
kańskiej hongregacji ppraw hanonizacójnóchK  
 gest też autorem szeregu publikacji z dziejów wakonu w molsce przedJ
rozbiorowej oraz w dobie narodowej niewoliP a także sóntetócznóch bioJ
grafii wóbitnóch jego reprezentantów4K tóstępował też jako konsultant 
naukowóI mKinK w książce ówczesnej ambasador molski przó ptolicó 
Apostolskiej eannó puchockiej o historócznóch świątóniach ozómuRK 
 hsK jarek fngotI jedna z najbardziej rozpoznawalnóch polskich poJ
staci o długoletnim stażu w tiecznóm jieścieI ma pośród swoich doJ
———— 
stvo fsusa v oosijskij imperia ENTTOJNUOM) i jogo uczast’ u zagal’nomu vidnovlenni 
lrdenuK pvichadoI iviv OMMVK 
O wobK montiicia rniversita dregoriana – montificio fnstituto BiblicoI montificio fnstituto 
lrientalneI iiber AnnualisI ooma OMMSI sK OS nnKI U4 nnKI N4U nKI O4PI 4MTI 4OSX montificia 
rniversita dregorianaI rniversitas kostra dregorianaK ia montificia rniversita dregoJ
riana ieri ed oggiK ooma OMMSX jK jK w a r ę b c z a nI molacó w tatókanieK fnstótucje 
i urzędó oraz molacó w nich pracującóK eistoria i współczesnośćK melplin OMM4I sK 4PSK 
P jKinKW holegium księżó jezuitów w fłłukszcie Ehraków OMMVF oraz rczniowie – podalisi 
gimnazjum jezuitów w Brunsberdze EBraniewie) NRTVJNSOP Ewspółautor iK d r z e J
b i e ń pgI hraków NVVUFK 
4 t serii „tielcó ludzie hościoła” krakowskiego tódawnictwa tAj ukazałó się 
monografie pióra jK f n g l o t aW gakub tujek oraz harol Antoniewicz EOMMNFK 
R eK  p u c h o c k aI  ozómskie pasjeK hościołó stacójne tiecznego jiastaK fzabelinJ
tarszawa OMNPI sK PTS Ekilka lat później książka ta ukazała się również w wersji 
włoskiejFW zobK jK h o s m a nI recenzja na łamach „kaszej mrzeszłości”I tK NOMI hraJ
ków OMNPI sK O4TJORPK 
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konań organizację wielu kongresów na terenie ozómu oraz uczestnicJ
two w licznóch konferencjach naukowóch w różnóch krajachI pośród 
któróch poczesne miejsce zajmuje molskaK mośród przedsięwzięć nauJ
kowóch badaczó krajowóch z jego udziałem na pierwszóm miejscu 
wómienić fundamentalnó inwentarz poloników w pięciu tomach a przeJ
de wszóstkim ostatni wolumenI zawierającó dokumentację dziejów 
zakonu jezuitów w białoruskiej części tielkiego hsięstwa iitewskiego 
z uwzględnieniem okresu po pierwszóm rozbiorzeI aż do momentu 
usunięcia tego zgromadzenia z imperium rosójskiego w NUOM rKSK  
 molski badacz związanó z ozómem odegrał – i nadal odgrówa – ważną 
rolę we współpracó międzó zachodem i dzisiejszą nauką rosójskąI czego 
dowodem są publikacje z jego redaktorskim udziałemI zwłaszcza opubliJ
kowana w OMMS rK w joskwie książka oosja i jezuici w latach NTTOJ
NUOMI zawierająca kilkadziesiąt artókułów autorstwa badaczó z różnóch 
krajówI głównie z obszaru dawnego wwiązku oadzieckiegoK molskę 
reprezentują w tóm zbiorze iudwik drzebień i jarek fnglotTK 
 t programie działalności misójnej jezuitów znalazła się oosja już 
wkrótce po powstaniu zakonuI o czóm świadczó list miotra haniego do 
generała zakonu gK iaineza z Emiotrków Tróbunalski OT listopada NRRU rKFI 
w któróm autor – mając na uwadze joscovię i Tatarszczóznę – z ogromJ
nóm optómizmem wspomina o wielkich możliwościach w tóm zakresie 
pod wpłówem zdobócia doskonałego przóczółka dla dalszej działalnoJ
ści w postaci powstania pierwszóch kolegiów na terenie ozeczópospoliJ
tej lbojga narodówI zwłaszcza na kresowóch terótoriach tielkiego 
hsięstwa iitewskiego i tschodniej dalicji w koronnej jałopolsceK 
guż w NRUN rK znanó doskonale z dziejów molski Antonio mossevino 
jako legat papieża drzegorza ufff odwiedził państwo fwana droźnegoK 
ld tamtóch czasów przez dwa stulecia jezuici mieli skierowaną uwagę 
na państwo ourókowiczów poprzez monarchię polskoJlitewską aż do 
czasów jej upadkuI jako że kasata zakonu w NTTP rK zbiegła się z pierwJ

———— 
S AK mK  B i e ś pgI  oK  a a n i e l u k pgI  iK  d r z e b i e ń pg i  jK f n g o t pgKI  molonica 
w Archiwum ozómskim Towarzóstwa gezusowegoK  Tom  sW  oussiaK tóższa pzkoła 
cilozoficznoJmedagogiczna fgnatianum – tódawnictwo tAjI hraków OMMUK  
T ia oussia e desuiti NTTOJNUOMK oossija i jezuitó NTTOJNUOMK oedaktorzó  jK  f n J
g l o tI  bK  T o k a r i e w aI  jK  m i e t r o w a  i  pK  g a k o w e n k oK  fnstótut  eistorii  moJ
wszechnej oosójskiej Akademii kauk oraz fnstótut eistorócznó Towarzóstwa gezuJ
sowegoK joskwa OMMS EiK d r z e b i e ńI gezuici i hatarzóna ffI sK VJOSX jK f n g o tI 
Towarzóstwo gezusowe w monarchii hatarzónó ffI sK ROJSMFK 
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szóm rozbiorem ozeczópospolitej i zagarnięciem jej wschodnich rozleJ
głóch obszarów przez hatarzónę ffK ka opanowanóch przez nią zieJ
miach białoruskich tielkiego hsięstwa iitewskiego znajdowałó się 
kolegia w lrszóI mołockuI titebsku a także aóneburgu Eod NTVV rK 
równieżF johólowie i jścisławieI nie licząc NO domów i stacji misójJ
nóchI w któróch rezódowało OMN jezuitówK  
 Caróca – podobnie jak pod zaborem pruskim cróderók ff – nie przójęła 
do wiadomości breve kanonicznej kasató Towarzóstwa gezusowego 
przez hlemensa ufs i nie dopuściła do likwidacji tóch placówekI mając 
na uwadze ich znaczenie edukacójneK hompetentnó badacz piszeW 
 „tójątkowó okres w historii obecności Towarzóstwa gezusowego 
w fmperium rosójskim stanowią lata NTTOJNUOMK To do tej poró najJ
dłuższó oficjalnó pobót zakonu w tóm krajuI a zbiega się – i to stanoJ
wi jeszcze o wójątkowości tego pobótu – z okresem kanonicznej kasaJ
tó zakonu w NTTP rK gezuiciI którzó znaleźli się ponownie w fmperium 
wskutek f rozbioru molskiI kontónuowali tam legalnie swoją działalJ
ność – aż ujrzeli przówrócenie zakonu na całóm świecie przez miusa sff 
w NUN4 rK hilka lat później sami zostali zmuszeni opuścić oosjęK jieli 
więc oni do spełnienia historóczną rolę zapewnienia ciągłości zakonu 
sprzed NTTP rK z zakonem odrodzonóm w NUN4 rK”UK 
 ptudium jarka fnglota wópełnia lukę międzó dziejami zakonu na 
ziemiach ozeczópospolitej przed jego kasatą oraz po jego reaktówowaniu 
przez ptolicę ApostolskąI nawiązując do liczącego ponad sto lat materiaJ
łowego dzieła ptanisława wałęskiegoI eistoria zniesienia zakonu jezuitów 
i jego zachowanie na Białej ousi Eiwów NUTRFK ldpowiada ono aktualJ
nemu stanowi badań a przede wszóstkim wókorzóstuje pełną podstawę 
źródłowąI której głównó zrąb prezentuje przógotowanó z udziałem autora 
prezentowanego tu dzieła tom s EoussiaF katalogu molonica ze zbiorów 
rzómskich AopfK aziś zawarte tam materiałó są dostępne polskim badaJ
czom w kraju dzięki utrwaleniu na nośnikach elektronicznóch dostępnóch 
w Bibliotece kaukowej hsiężó gezuitów w hrakowieK gakaż to ogromna 
zmiana od czasówI kiedó – niemal przed półwieczem – ówczesnó opieJ
kun zbiorów archiwalnóch ksK Bronisław katoński udostępniał je użótJ

———— 
U jK f n g o tI gezuita  w  otoczeniu  carskimK  ljciec  dabriel  druber  i  maweł f  xwWz 
r schółku tósiącleciaK hsięga pamiątkowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin mrofeJ
sora jarcelego hosmanaK oedK hK m a j ą k i gK w a ł u b s k iI moznań OMMNI sK NM4 nK 
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kownikom w pomieszczeniu przó kościele na hopernika OSVK ld tamtego 
czasu minęła cała epokaI choć za żócia jednego pokoleniaI dziś je repreJ
zentuje jego dokonania zespół krakowskich jezuitów pod patronatem 
seniora oK mrofK iudwika drzebienia z aktównóm udziałem od lat na niJ
wie rzómskiej oK mrofK jarka fnglotaK tażną rolę w przógotowaniu kataJ
logu odegrał fnstótut eistorócznó Towarzóstwa gezusowego w tieczJ
nóm jieścieI najpierw podczas mikrofilmowania poloników a następnie 
wsparcia udzielanego planom wódawniczómK fch realizacja zóskała 
w kraju wsparcie w postaci wsparcia publikacji z państwowóch środków 
budżetowóch na cele naukoweK 
 mrezentowane dzieło składa się z dwóch częściI poprzedzonóch obJ
szernóm wstępem EsK NJOSFK mierwsza dotóczó dziejów pocietatis gesu 
w fmperium oosójskim od chwili pierwszego rozbioru ozeczópospoliJ
tej do NUOM rK EsK OTJV4F i składa się z trzech rozdziałów poświęconóch 
Breve aominus ac oedemptorI organizacji placówek zakonnóch na 
terenie białoruskiej części tielkiego hsięstwa iitewskiego oraz dziaJ
łalności duszpasterskiej i edukacójnej w kręgu Akademii mołockiej oraz 
kolegium w metersburguK Część druga EsK NORJO4TFI złożona również 
z trzech rozdziałówK Tótuł pierwszego pokrówa się z jej nagłówkiemI 
tematem drugiego jest udział jezuitów z Białorusi w odnowieniu zakonu 
w ftaliiI zaś trzeciego odrodzenie się Towarzóstwa w innóch krajachFI 
dotóczó aprobató papieskiej dla działalności jezuitów w monarchii carówK 
modsumowanie części analitócznej zawierają konkluzje EsK NVRJOMTFK 
bdócja anglojęzóczna zaopatrzona jest w kilkadziesiąt starannie dobraJ
nóch ilustracji Ejest ich SRFI które dzielą tekst zasadniczó od części zaJ
wierającej aneksó źródłowe oraz bibliografię EsK OMVJOUOFK Całość zaJ
móka indeks geograficznó i osobowó EsK OUPJPMRFK 
 włowrogo zapisana w dziejach molski hatarzóna ff dla pocietatis gesu 
na terenie ziem zabranóch ozeczópospolitej okazała się dobrodziejkąI 
podobnie jak jej són i następca maweł fK mrzechodząc do porządku 
dziennego nad breve papieskim zapewniła placówkom zakonnóm na 
zagarniętóch w ramach pierwszego rozbioru terótoriach dalszó rozwójI 
prowincja nadal funkcjonowała jako jedónaI gdó inne uległó likwidacjiI 
otwartó w NTUM rK nowicjat oraz formó kształcenia zakonników zapewJ

———— 
V te wdzięcznej pamięci zachowuję z tamtego czasu Egromadziłem wówczas materiałó 
do rozprawó habilitacójnej o oeformacji i hontrreformacji w tielkim hsięstwie iiJ
tewskim w świetle propagandó wóznaniowej Etrocław NVTPF uczónność ksK dra BroJ
nisława katońskiegoK 
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niałó rozwój kadróI władzę w zakonie sprawowali wikariusz generalnó 
i prowincjał Efunkcje te ze znakomitómi wónikami sprawował ptaniJ
sław CzerniewiczI zmK NTUR rKI wcześniej przez dziesięć lat sekretarz 
asóstenta polskiego przó generale zakonu w ozómie a od NTSV rK rektor 
kolegium w mołockuK t takiej sótuacji wielu exJjezuitów z różnóch 
krajów buropó zwracało się doń o ponowne przójęcie do zgromadzeniaI 
zwłaszczaI że taka sótuacja spotkała się z aprobatą ze stronó papieża 
miusa sfK Co więcejI zaproszeni w NTVP rK do ftalii jezuici białoruscó 
przóstąpili hsięstwie marmó do odbudowó struktur zakonuK  
 oozkwit zakonu w oosji wiążą badacze z czasami mawła f ENTMSJ
NUMNF oraz pierwszą połową panowania Aleksandra f ENUMNJNUORF 
i osobą ojca dabriela drubera ENT4MJNUMRFI z pochodzenia płoweńca 
cieszącego się zaufaniem na dworze carskim godnego kontónuatora 
dzieła CzerniatowiczaK katomiast następca drubera na stanowisku geJ
nerała zakonuI Tadeusz BrzozowskiI nie bół w stanie sprostać trudnóm 
zadaniomI jakie spiętrzółó się przed zgromadzeniem w latach następJ
nóch i doprowadziłó do jego likwidacji w imperium rosójskim przez 
jego władcę w marcu NUOM rK kiemniej jednak w dziejach zakonu owo 
rozpoczęte pierwszóm rozbiorem ozeczópospolitej i zakończone deleJ
galizacją w metersburgu niespełna półwiecze zapisało się jako niezwóJ
kle ważnó etap w kontónuacji działalności i zachowaniu ciągłościNMK  
 azieło jarka fnglotaI którego pierwodruk opublikowanó w NVVT rK 
w jęzóku włoskim w minionóm dwudziestoleciu znalazł kontónuację 
w kolejnóch studiach autoraNNK lczekujemó jednak na publikację rozJ
prawó w jego jęzóku ojczóstómK w otrzómanóch informacji wónikaI 
że pracę nad tą edócją trwają w krakowskim ośrodku księżó jezuitówK 
———— 
NM t dniu ON sf NVVO rK generał zakonu ustanowił przówrócenie obecności zakonu 
w oosjiI co w trzó miesiące później zóskało aprobatę ze stronó władz państwowóchK oejeJ
stracja została ponownie zatwierdzona E niezależnó region rosójski Towarzóstwa gezusoJ
wegoF przez jinisterstwo pprawiedliwości oepubliki oosójskiej w dniu NO fu OMMM rKI 
ponieważ wómagała tego wódana w NVVT rK przez aumę nowa ustawa o wolności 
poglądów religijnóchK  
NN jKinK gezuita w otoczeniu carskimX dabriel druber pg ENT4MJNUMR)W kel bicentenaJ
rio aella sua elezione a generale aella Compagnia di desuI „Archiwum eistoricum 
pocietatis gesu” TNI OMMOI sK PRPJPSUX gezuici polscó w Azerbejdżanie w usff i usfff 
wiekuK jisja polska w dandzó xwWz molacó w AzerbejdżanieI  redK  bK  t a l e w a n J
d e rI iublin OMMPI sK NTNJNURX jisjonarze jezuiccó na hrómie od początku usff do 
połowó usfff wieku xwWz molacó na hrómieI redK bK t a l e w a n d e rI iublin OMM4I 
sK NTTJOM4X ia missione dei gesuiti a ldessa sul jarnego ENUM4JNUOM) xwWz jissione 
e caritaI ooma OMMUI sK 4MNJ4NSK 


