
Jezuici bardzo szybko rozprzestrzeniali si  w Rzeczpo-
spolitej. W ko cu XVII wieku w Polsce i na Litwie by o 
11 prowadzonych przez nich szkó , a w 1700 r. ju  51. 
W 1579 r. zosta  zatwierdzony akt Stefana Batorego, 
podnosz cy kolegium jezuickie w Wilnie do rangi uni-
wersytetu (Academia et Universitas Vilnensis Soc. Jesu).48 

48 L. Piechnik, Pocz tki Akademii Wile skiej 1579–1599, Rzym 1984; 
ten e, Rozkwit Akademii Wile skiej w latach 1600–1655, Rzym 1983; 

Mia  on pocz tkowo tylko dwa wydzia y: teologii i  lo-
zo  i, poniewa  jezuici uznali, e medycyna i prawo nie 
s  im potrzebne do wychowania m odzie y dla potrzeb 
Ko cio a. Uczelnia wile ska odegra a wa n  rol  w wal-
ce z reformacj  i ortodoksj  ko cio a rosyjskiego i mia a 
w pocz tkowym okresie istnienia kilku wybitnych pro-

M. Bali ski, Dawna Akademia Wile ska, Petersburg 1862; J. Bieli ski, 
Uniwer sytet Wile ski (1579–1831), t. 1, Kraków 1899.

Regu y profesora  lozo  i
 1. Poniewa  sztuki wyzwolone i nauki przyrodnicze przy-

gotowuj  umys y do teologii i s u  do doskona ego 
jej poznania i pos ugiwania si  ni  i tym samym s  
pomocne do osi gni cia celu – poznania teologii, 
dlatego niech profesor tak pilnie jak tylko mo e – 
wsz dzie szukaj c szczerze tylko chwa y Bo ej – niech te 
nauki tak wyk ada, aby swoich s uchaczy, a szczegól-
nie Naszych, przygotowa  do teologii i jak najbardziej 
zach ci  do poznania Stwórcy.

 2. W sprawach ka dej wagi niech profesor nie odchodzi 
od Arystotelesa, chyba e co  jest sprzeczne z t  nauk , 
któr  wsz dzie g osz  uniwersytety, a tym bardziej 
je li co  jest sprzeczne z prawdziw  wiar . Je li u Arysto-
telesa czy u innego  lozofa s  jakie  twierdzenia prze-
ciw wierze, niech profesor stara si  gorliwie je zbija , 
jak nakazuje Sobór Latera ski 66.

 3. Komentatorów Arystotelesa le nastawionych do wiary 
chrze cija skiej profesor niech nie wyk ada i wprowadza 
do lektury tylko bardzo starannie wybranych i niech 
pilnuje, aby uczniom oni si  nie podobali. (...)

 9. § 5. Aby ca y drugi rok móg  by  przeznaczony na 
wyk ad ksi g dotycz cych  zyki, niech na ko cu roku 
pierwszego odb dzie si  dysputa o nauce i do niej 
trzeba do czy  du  cz  wst pu do  zyki, gdzie jest 
mowa o podziale nauk, o spekulatywnych i praktycznych 
oraz podporz dkowanych, tak e to co Arystoteles pisze 
w 2 ksi dze Fizyki, a tak e kwestie de  nicji, o czym 
pisze Arystoteles w 2 ksi dze dzie a De Anima.

 10. § 1. W drugim roku profesor niech wy o y osiem ksi g 
Fizyki: ksi gi De Caelo i pierwszy rozdzia  dzie a De gene-
ratione. Z Fizyki niech skrótowo wy o y tekst ksi gi 
szóstej i siódmej, a tak e pierwsze w tej cz ci, która 
dotyczy pogl dów staro ytnych. Przy ósmej ksi dze 
nic nie trzeba mówi  o ilo ci inteligencji, o wolno ci 
i ograniczono ci pierwszego ruchu, ale te zagadnienia 
trzeba omawia  w wyk adzie meta  zyki i tylko zgod-
nie z pogl dami Arystotelesa.

 10. § 2. Trzeba tylko omówi  tre  drugiej, trzeciej i czwar-
tej ksi gi dzie a De Caelo, wi ksz  jego cz  w ogóle 

pomin . Z wymienionych ksi g tylko kilka kwestii 
o ele mentach, o substancji niebieskiej i o wp ywie nie-
bios. Reszt  mo na pozostawi  profesorowi matema-
tyki lub samemu omówi  bardzo krótko.

 10. § 3. Ksi gi dzie a Meteorologica niech b d  wyk adane 
tylko w miesi cach letnich w ostatniej popo udniowej 
godzinie i to albo przez profesora zwyczajnego – je li 
on b dzie móg  – albo przez nadzwyczajnego – je li tak 
b dzie dogodniej.

 11. § 1. W trzecim roku profesor niech obja ni drug  ksi g  
dzie a De Generatione, ksi gi dzie a De Anima i Meta-
 zyk . Przy pierwszej ksi dze dzie a De Anima niech 
dokona ogólnego przegl du pogl dów  lozofów staro-
ytnych (...).

 17. Co miesi c maj  by  dysputy, w których trzech b dzie 
argumentowa  rano, a trzech po obiedzie, pierwszy 
przez godzin , a pozostali przez oko o trzy kwadranse. 
I rano jako pierwszy niech dyskutuje jaki  teolog (je li 
jest du o teologów) przeciw meta  zykowi, przeciw 
 zykowi – meta  zyk, przeciw logikowi –  zyk. Ale po 
obiedzie niech dyskutuj  meta  zyk z meta  zykiem, 
 zyk z  zykiem, logik z logikiem. Równie  rano me-
ta  zyk, a po obiedzie  zyk krótko i  lozo  cznie umoc-
ni  argumentami jedn  i drug  konkluzj  (...).

Regu y profesora matematyki
 1. S uchaczom  zyki niech wyk ada w klasie przez oko o 

trzy kwadranse Elementy Euklidesa, a po nich po 
dwóch miesi cach niech do czy co  z geogra  i, opisu 
wszech wiata, albo z tego, czego ch tnie s uchaj . I to 
niech wyk ada razem z Euklidesem, albo tego samego 
dnia, albo dnia nast pnego.

 2. Co miesi c, albo przynajmniej co dwa miesi ce, jeden 
ze s uchaczy, w obecno ci licznie zgromadzonych  lo-
zofów i teologów, niech wy o y jaki  s ynny problem 
matematyczny. Potem, je li b dzie trzeba, niech go si  
argumentuje.

Ratio atque institutio studiorum czyli Ustawa szkolna Towarzystwa 
Jezusowego (1599), wst p i opracowanie Kalina Bartnicka i Tadeusz 
Bie kowski, Warszawa 2001.
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fesorów, jak Piotr Skarga, t umacz Biblii Jakub Wujek 
i poeta Maciej Sarbiewski. Nie by o natomiast tak wy-
ró niaj cych si  postaci w naukach cis ych. Od po owy 
XVII wieku uniwersytet chyli  si  stopniowo ku upad-
kowi wskutek najazdów i zniszcze  i w XVIII wieku nie 
ró ni  si  od zwyk ych kolegiów jezuickich.

W 1608 r. powsta o pierwsze kolegium jezuickie we 
Lwowie. Zosta o one przekszta cone w Akademi  aktem 
fundacyjnym króla Jana Kazimierza z 20 stycznia 1661 r.49 
W tym czasie w adza królewska by a ju  znacznie os a-
biona i akt utworzenia nowej uczelni wymaga  zatwier-
dzenia przez sejm. To jednak nie nast pi o wskutek 
skutecznej akcji protestacyjnej Akademii Krakowskiej, 
która obawia a si  konkurencji. W wyniku d ugich spo-
rów, wyniszczaj cych obie strony kon  iktu, Akademia 
we Lwowie przetrwa a jako uczelnia o poziomie aka-
demickim, ale nie mog a w aktach prawnych u ywa  
nazwy akademii, a stopnie doktora mog y by  nada-
wane tylko z teologii. W opinii powszechnej by a to 
jednak uczelnia równowa na uniwersytetowi, z czte-
rema wydzia ami: Filozo  cznym, Medycznym, Prawa 
i Teologicznym.

Oczywi cie w pierwszym okresie istnienia wy szych 
uczelni jezuickich w Wilnie i we Lwowie ich studenci 
zapoznawali si  wy cznie z  zyk  arystotelesowsk . 
W ród nazwisk wyk adaj cych tam profesorów brak 
wybitnych postaci.50 Stanis aw Kot podkre la , i :

„Objaw to znamienny, e na tak ogromn  liczb  osób, zajmuj cych 
si  z urz du naukami, ksi k  i szko  – ju  w r. 1616 by o 
w Polsce 800 jezuitów, a liczba ta w ci gu stu lat si  potroi a – 
jezuici polscy nie wydali z po ród siebie adnego wielkiego uczo-
nego, a nawet i drugorz dnych zaledwie kilka nazwisk mo na si  
w ród nich doszuka . Nie by o te  mi dzy nimi adnego, który 
by si  zajmowa  cho  w skromnej mierze teori  pedagogiczn , 
nie wytworzyli adnej literatury pedagogicznej. To ich zaniedbanie 
si  odbi o fatalnie na stanie ich szkó , a st d i na ca ym poziomie 
kultury polskiej.51

W XVII wieku w ród jezuitów polskich zajmuj cych 
si  naukami cis ymi wyró niali si  Adam Kocha ski 
(1631–1700), Stanis aw Solski (1622–1701) i Wojciech 
Tylkowski (1625–1695).

Kocha ski pochodzi  z Dobrzynia, po uko czeniu 
szko y redniej w Toruniu wst pi  do zakonu jezuitów 
i od 1654 r. studiowa   lozo   w Akademii Wile skiej. 
Po opanowaniu Wilna przez Rosjan od 1655 r. konty-
nuowa  studia w Molsheim i Würzburgu. Potem studio-

49 L. Finkel, S. Starzy ski, Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 
1894; F. Jaworski, Uniwersytet Lwowski, Lwów 1912.

50 L. Piechnik, Pocz tki Akademii…, op. cit.; ten e, Rozkwit Akademii 
Wile skiej…, op. cit.; G. uszczak, Nauczyciele i wychowawcy szkó  jezuic-
kich we Lwowie 1608–1773, WAM, Kraków 2010.

51 S. Kot, Historia…, op. cit., t.1, s. 267–268.

Ryc. 3.4.   Strona tytu owa ksi ki Tylkowskiego (1692), 
w której jest dyskusja zjawisk  zycznych w j zyku polskim

wa  teologi  w Moguncji i jednocze nie wyk ada  tam 
matematyk . W 1678 r. zosta  zaproszony przez Jana III 
Sobieskiego jako nauczyciel jego synów Jakuba, Alek-
sandra i Konstantego. By  nadwornym matematykiem 
i bibliotekarzem królewskim. W latach 1685–1690 
przebywa  w Gda sku, a w 1697 r. przeniós  si  do 
Cieplic, gdzie zmar . By  uczonym o wszechstronnych 
zainteresowaniach, utrzymywa  kontakty naukowe 
z wieloma znanymi uczonymi, np. Gotfriedem Leibni-
zem, Athanasiusem Kircherem i Gasparem Schottem. 
Jako pierwszy Polak publikowa  prace w „Acta Erudito-
rum”. Wi kszo  dotyczy a matematyki i astronomii, 
napisa  jednak tak e artyku y dotycz ce mechaniki.52

Wojciech Tylkowski uczy  si  w kolegium jezuickim 
w Pu tusku, potem w Wilnie studiowa   lozo  , teologi  
i retoryk . Studia kontynuowa  w Po ocku i Nie wie u, 

52 Gaspar Schott umie ci  prac  Kocha skiego dotycz c  mechaniki – 
Analecta mathematica, sive theoreses mechanicae de natura Machinarum 
fundamentalium et novo motionum machinalium Principio universali et 
unico – na ko cu (s. 621–657) swego dzie a Cursus mathematicus sive 
absoluta omnium mathematicarum encyclopaedia, Bamberg 1660; artyku  
Kocha skiego Consideratio speciminis libri de momentis gravium doty cz cy 
rozk adania si  na równi pochy ej ukaza  si  w Acta Eruditorum, 262, 
(1685).
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