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Wprowadzenie

Stanisław  Bednarski,  historyk  szkolnictwa  jezuickiego  i  twórca  no‑
woczesnego warsztatu badań nad dziejami Towarzystwa Jezusowego 
w Polsce, publikując w 1935 roku swój artykuł Polonica w archiwach 
jezuickich  („Nauka Polska”,  t. 20,  s. 141‑167), narzekał,  że: od czasu 
wydania  Jezuitów w Polsce  Stanisława  Załęskiego  „znajomość  źró‑
deł do dziejów  jezuickich u nas w bardzo niewielkim  tylko zakresie 
posunęła się naprzód. Bez  trudności dałoby się stwierdzić u history‑
ków polskich wyraźną niechęć do badania jezuickiej spuścizny ręko‑
piśmiennej:  jedni zadowalają się  tylko badaniami powierzchownymi, 
inni – powtarzaniem starych poglądów. Jak jednak to nastawienie nie 
jest usprawiedliwione, jak ogromne masy cennych i ciekawych, nieraz 
rewelacyjnych źródeł czekają opracowania, będzie się można przeko‑
nać z wywodów tego artykułu”.
  Minęło ponad 100 lat od śmierci Załęskiego i ponad 70 lat od śmier‑
ci  Bednarskiego,  gdy  zainteresowanie  dziejami  jezuitów  polskich, 
szczególnie dziejami kulturalnymi, wyraźnie wzrosło głównie wsku‑
tek łatwiejszego obecnie dostępu do źródeł. Niewątpliwie ks. Bednar‑
ski stał u początków tego szczególnego zainteresowania.

1. Historia

Archiwa  jezuickie  posiadały  w  przeszłości  trzystopniową  strukturę, 
znajdowały się we wszystkich domach zakonnych (kolegiach, rezyden‑
cjach i stacjach misyjnych), w zarządzie prowincji, a wreszcie w Rzy‑
mie, przy zarządzie centralnym zakonu. Wiele dokumentów tworzo‑
no równocześnie w trzech egzemplarzach i przechowywana w trzech 
miejscach: w archiwum domowym, prowincjalnym i generalnym. Ta 
praktyka miała  ogromne  znaczenie  dla  zachowania  najważniejszych 
źródeł mimo  kasaty  zakonu  i  różnych  klęsk  żywiołowych.  Przepisy 
zakonne przewidywały prowadzenie na  terenie placówki ok. 40  róż‑
nych ksiąg sprawozdawczych dotyczących stanu personalnego placów‑
ki,  historii,  administracji  domu,  kościoła,  szkół,  burs,  stowarzyszeń 
i majątków.
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  Podstawowe  dokumenty  –  katalogi  osobowe,  nekrologi,  historie 
placówek, dokumenty fundacyjne, ważna korespondencja – zachowa‑
ły się do dziś w centralnym Archiwum Rzymskim Towarzystwa Je‑
zusowego (Archivum Romanum Societatis Iesu – ARSI) i ich inwen‑
tarze  opracowane  przez  Andrzeja  Pawła  Biesia,  Roberta  Danieluka, 
Ludwika Grzebienia i Marka Inglota, zostały wydane w ostatnim cza‑
sie w Krakowie 1.
  W chwili pierwszego rozbioru Polski w 1772 i kasaty zakonu w 1773 
roku na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniały cztery pro‑
wincje  jezuickie  i posiadały one swoje własne archiwa prowincjalne: 
w  domu  profesów  w  Krakowie  dla  Prowincji  Wielkopolskiej,  które 
obok akt urzędowych posiadało też ważniejsze rękopisy pozostałe po 
śmierci członków prowincji, drugie archiwum dla Prowincji Małopol‑
skiej mieściło się we Lwowie, trzecie dla Prowincji Litewskiej istniało 
w domu profesów w Wilnie, czwarte dla Prowincji Mazowieckiej two‑
rzono dopiero w Warszawie.
  Akta tych czterech archiwów uległy prawie całkowitemu zniszcze‑
niu (Kraków), rozproszeniu (Lwów), lub też w większym stopniu oca‑
lały na miejscu (Wilno). Zasadniczo archiwa i biblioteki polskie i za‑
graniczne zostały w ostatnim okresie pod tym względem przebadane, 
pozostały jedynie do zbadania niektóre archiwa rosyjskie i białoruskie, 
dotyczące placówek na Kresach Wschodnich. Przyjmuje się jednak, że 
bezpowrotnie przepadło ponad 80% dokumentacji. Podobnie stało się 
z lokalnymi archiwami kolegiów i rezydencji. 
  Po kasacie Towarzystwa gromadzono w Połocku archiwum Prowin‑
cji Białoruskiej, które następnie mieściło się w Petersburgu 1802‑1815 
i znowu w Połocku 1816‑1820. Zawierało ono głównie akta placówek 
położonych na Białorusi.
  Po wyrzuceniu  jezuitów  z Rosji w  1820  roku  udało  się wywieźć 
w bagażu podręcznym jedynie kilkadziesiąt tomów: Akta Kongregacji 
Prowincji, katalogi roczne, niektóre kroniki kolegiów, nekrologi, część 
urzędowej  korespondencji,  pięć  tomów  akt  luźnych,  a  także  rękopi‑
sy osobiste. Znajdują  się one obecnie w Rzymie  (ARSI)  i Krakowie 
(ATJKr.), gdzie stały się podstawą Archiwum Prowincji Galicyjskiej, 
znajdującego się przy zarządzie tej prowincji w Tarnopolu, a później 
we Lwowie.

1  Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. T. 1: Polonia, Kra‑
ków 2002; T. 2: Lituania, Kraków 2003; T. 3: Germania, Kraków 2006; T. 4: Varia, 
Kraków 2008; T. 5: Russia, Kraków 2008. „Źródła do Dziejów Kultury. Inwentarze 
i Katalogi”, nr 1‑5.
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  Archiwum  Prowincji  Polski  Południowej  (początkowo  Prowincji 
Galicyjskiej, następnie Prowincji Małopolskiej), znajdujące się w Kra‑
kowie (Mały Rynek 8), sięga swymi początkami daty wyrzucenia za‑
konu z Rosji w 1820 roku. Tworząc zręby Prowincji Galicyjskiej przez 
okres ponad pół wieku nie obserwujemy istnienia Archiwum jako od‑
rębnej instytucji. Prowincjałowie rezydując w Tarnopolu lub Lwowie 
przetrzymywali rękopisy z okresu białoruskiego i tworzyli dokumenta‑
cję zakonną niemal od podstaw. Były to przeważnie dokumenty orygi‑
nalne: korespondencja generałów i prowincjałów z władzami austriac‑
kimi, księgi przyjęć do zakonu, księgi studiów i święceń. Poszczególne 
placówki  zakonne,  zgodnie  z  przepisami,  tworzyły  od  nowa własną 
dokumentację lokalną – diariusze oraz historie kolegiów i rezydencji, 
ich  plany  oraz  rachunki  budowy  i  działalności majątkowej  jezuitów. 
Dokumenty osobiste  i  spuścizna  literacka zmarłych  jezuitów, w  tym 
jezuitów przybyłych z Białorusi, pozostawały zwykle w bibliotekach 
większych domów zakonnych, głównie we Lwowie, Tarnopolu, Starej 
Wsi, a w drugiej połowie XIX wieku również w Krakowie.
  W  drugiej  połowie  XIX  wieku  jezuici  osiedlili  się  w  Krakowie 
i otworzyli w 1867 roku studia teologiczne, a w 1874 roku rezydencję 
przy kościele św. Barbary, która od 1909 roku mieściła się przy Ma‑
łym Rynku 8. Tam też rezydował przełożony prowincji  i znajdowała 
się jego kancelaria.
  Wyraźne  zainteresowanie  się  stworzeniem  odrębnego  Archiwum 
Prowincji,  jako  instytucji,  obserwujemy  dopiero w  czwartej  ćwierci 
XIX wieku, kiedy ks. Stanisław Załęski przystępował do opracowa‑
nia pierwszych swoich dzieł o historii zakonu, poszukując źródeł, ale 
też zabiegając o ich zdobycie. Wtedy też zaczęto gromadzić w Krako‑
wie rozproszone w różnych bibliotekach zakonnych stare rękopisy hi‑
storyczne na temat jezuitów, a nawet ważniejsze rękopisy ascetyczne, 
homiletyczne i szkolne.
  Pod sam koniec XIX wieku do opracowania zebranych rękopisów 
przystąpili pierwsi zakonni historycy. Obok ks. Załęskiego, który za‑
jęty był głównie robieniem wypisów z archiwów zagranicznych i pisa‑
niem swego dzieła Jezuici w Polsce, akcją porządkowania i opracowy‑
wania zbiorami jesuitików zajęło się kilku innych jezuitów. Wyjątkowo 
oddanym badaczem i źródłoznawcą okazał się ks. Tomasz Wall (1855‑
1911). Od 1897 roku pełnił on obowiązki „kuratora Archiwum” i z od‑
daniem zajmował się porządkowaniem zbiorów. Jego cenne uwagi spo‑
tykamy na wielu rękopisach Archiwum. Równocześnie opracowywał 
i wydał drukiem brakujące katalogi osobowe jezuitów z pierwszych lat 
pobytu w Galicji w latach 1821‑1832, a także z okresu rozproszenia za‑
konu w latach 1849‑1852. Wydał również katalog wszystkich domów 
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i majątków  jezuickich w okresu staropolskiego  (Catalogus domorum 
Societatis Jesu in Polonia, Cracoviae 1898). Zmarł na swoim stanowi‑
sku w 1911 roku. W tym też okresie uporządkowano i opracowano ol‑
brzymi zbiór kazań, często zupełnie luźnych i niekiedy anonimowych, 
od XVIII do XIX wieku. Na marginesie tej pracy w latach 1898‑1906 
wydano 10 tomów zbioru „Kazania i szkice Księży Towarzystwa Jezu‑
sowego” (T. 1, Kraków 1898 – T. 10, Kraków 1906). 
  Po  śmierci  ks. Walla  opiekę  nad Archiwum  przejął  w  1911  roku 
ks. Józef Brząkalski (1863‑1926), pisarz popularno‑naukowy, związa‑
ny z Wydawnictwem Apostolstwa Modlitwy, który przez trzy lata po‑
rządkował Archiwum,  a  równocześnie  opracował  kilka  popularnych 
książek historycznych i hagiograficznych, redagując zarazem w latach 
1913‑1915 pismo zakonne „Nasze Wiadomości”, w którym zamieścił 
ze zbiorów archiwalnych kilka cennych dokumentów. 
  W 1915 roku kierownictwo Archiwum przejął ks. Jan Roth (1870‑
1944), sekretarz prowincjała, a następnie profesor prawa kanoniczne‑
go,  który  pełnił  obowiązki  archiwariusza  do  1924  roku.  Ślady  jego 
aktywności widzimy w wielu rękopisach archiwalnych, na których za‑
mieszczał cenne wyjaśnienia, komentarze, a nawet wiernie przepisy‑
wał całe teksty pochodzące z innych archiwów, o ile dotyczyły opra‑
cowywanych przez niego rękopisów. Opuścił w 1924 roku Archiwum 
przenosząc się do Lublina na katedrę prawa kościelnego. Od 1904 do 
1926 roku nieocenioną pracę w Archiwum wykonywał też brat zakon‑
ny Jan Kozieł (1873‑1942), sekretarz prowincjała, a nieformalnie rów‑
nież  pomocnik  archiwistów. Dzięki  jego  trosce wiele  tomów zostało 
zakonserwowanych i otrzymało nową oprawę.
  W 1924 roku kierownictwo Archiwum przejął młody student histo‑
rii  kultury  na Uniwersytecie  Jagiellońskim,  ks.  Stanisław Bednarski 
(1896‑1942),  i  postawił  zbiory  archiwalne  na  najwyższym  poziomie. 
Przede wszystkim studiując  i doktoryzując się pod kierunkiem prof. 
Stanisława  Kota,  zwrócił  uwagę  na  zachowane  kodeksy  przepisów 
i rozporządzeń generalskich oraz doskonale rozeznał dawną spuściznę 
szkolną  jezuitów,  zachowaną  w  polskich  i  zagranicznych  archiwach 
i bibliotekach. Starał się uzupełniać zbiory Archiwum poprzez zakupy 
antykwaryczne, a także zapewniać przy pomocy Wydawnictwa Apo‑
stolstwa Modlitwy oprawę  rękopisów.  Jako  osobną  część Archiwum 
Prowincji stworzył w latach trzydziestych zbiór fotokopii z ARSI, zło‑
żony z ponad 200 tomów zawierających kroniki (historie) kolegiów, ka‑
talogi zakonne, nekrologi jezuitów, akta fundacyjne, a także z najważ‑
niejszą korespondencję za okres od XVI do XVIII wieku. Zbiór  jest 
nadal przechowywany i udostępniany przy Bibliotece Naukowej Księ‑
ży Jezuitów w Krakowie przy ul. Kopernika 26.
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  W końcu ks. Bednarski stworzył tzw. Bibliotekę Prowincji Polskiej, 
złożoną  ze  starych druków sprowadzonych do Krakowa na  zasadzie 
depozytów ze wszystkich domów  jezuickich  (prócz Chyrowa),  które 
wraz z Archiwum Prowincji i Archiwum Fotokopii miały tworzyć je‑
zuicki warsztat pracy nad historią polskiego szkolnictwa i kultury. Dał 
tego dowód w swojej gruntownej syntezie Upadek i odrodzenie szkół 
jezuickich w Polsce (Kraków 1933) i w innych większych i mniejszych 
rozprawach naukowych. W czasie drugiej wojny światowej dwukrot‑
nie  aresztowany,  został  8  lipca  1940  roku  umieszczony w więzieniu 
przy ul. Montelupich, skąd przeniesiony do Sachsenhausen i w grudniu 
1940 do Dachau, gdzie zmarł 16 lipca 1942 roku w opinii świętości.
  Pomocą ks. Bednarskiemu służył w sposób niezwykle oddany brat 
zakonny Bernard Nierowisz (1888‑1942), w latach 1932‑1942 sekretarz 
prowincjała, który porządkował, katalogował i kierował oprawą ręko‑
pisów do maja 1942 roku, kiedy został wywieziony do obozu w Oświę‑
cimiu, gdzie wkrótce zmarł. Ks. Bednarski z bratem Nierowiszem przy‑
gotowali  też  pierwsze  opisy  jednostek  inwentarzowych  i  sporządzili 
odpowiednie kartoteki. Scalane tomy akt luźnych oprawiano wówczas 
w półpłótno w Wydawnictwie Apostolstwa Modlitwy, którego dyrek‑
torem był ks. Bednarski. Tak do 1939 roku zostało opracowanych 1100 
jednostek inwentarzowych.
  Podczas  drugiej wojny  światowej Archiwum Prowincji  przetrwa‑
ło bez większych strat, natomiast zbiór fotokopii oraz Biblioteka Pro‑
wincji starych druków musiały zmieniać swój lokal, m.in. chroniąc się 
w piwnicach kościoła. 
  Funkcję archiwariusza w okresie powojennym przejął w 1946 roku 
ks.  Jan Poplatek  (1903‑1955), doświadczony historyk  i przedwojenny 
współpracownik ks. Bednarskiego. W trudnym okresie stalinowskim 
nie miał w Archiwum Prowincji warunków aktywnego działania, cały 
więc  czas  poświęcał  na  badanie  fotokopii  zgromadzonych  przez  ks. 
Bednarskiego  i  tworzenie  wielkich  dzieł  historycznych  i  słownikar‑
skich, wydanych już po jego śmierci. Były to m.in. „Słownik jezuitów 
polskich XVI wieku”,  „Słownik  jezuitów  artystów”,  „Komisja  Edu‑
kacji  Narodowej”,  „Dzieje  jezuitów  w  czasie  okupacji  niemieckiej”, 
i  inne. Nie mniej  jego  zasługą  było wybrakowanie  części  nieopraw‑
nych, mało wartościowych rękopisów i akt oraz pozostawienie planu 
dalszych prac. Ks. Poplatkowi pomagali  sekretarze prowincji,  bracia 
zakonni, Ignacy Szafrański, a następnie Edward Bąk, którzy mieszka‑
jąc przy Małym Rynku, pełnili w zastępstwie obowiązki archiwariu‑
szy i w razie potrzeby przyjmowali interesantów.
  Po śmierci ks. Jana Poplatka, która nastąpiła 11 października 1955 
roku, kierownictwo Archiwum Prowincji i Biblioteki Prowincji przejął 
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pod koniec 1955 roku ks. Bronisław Natoński (1914‑1989), który starał 
się dzięki życzliwości i pośrednictwu dyrektora Biblioteki PAN spro‑
wadzać z Rzymu mikrofilmy brakujących w Krakowie dokumentów 
z ARSI oraz zabiegał o zdobycie mikrofilmów z bibliotek w Uppsali 
i w Wiedniu, w czym pomagał mu ks. Ludwik Grzebień.
  Ks. Natoński zajęty licznymi obowiązkami dydaktycznymi i dusz‑
pasterskimi  dzięki  życzliwości  prowincjała  ks.  Celestyna  Szawana, 
sprowadził w maju 1956 roku z Wrocławia do Krakowa, brata zakon‑
nego Alojzego Furczyka (1903‑1992) z przeznaczeniem niemal wyłącz‑
nie do pracy w Archiwum Prowincji. Od tego czasu Archiwum posia‑
dało przez wiele lat stałego pracownika, który codziennie przebywał 
wśród  zbiorów,  porządkował  je,  katalogował  systemem  kartkowym 
oraz gromadził dawną dokumentację sprowadzaną z poszczególnych 
domów zakonnych.
  Do roku 1969 Archiwum znajdowało się wraz z biblioteką podręczną 
w przejściu korytarzowym II piętra rezydencji przy kościele św. Barba‑
ry. Składało się z dwu pomieszczeń; w większym były zbiory archiwal‑
ne i biblioteczka z drukami jezuickimi, w mniejszym pomieszczeniu 
był  skład druków nadliczbowych: katalogi prowincji z całego świata 
oraz czasopisma jezuickie. Szafy na zbiory dla Archiwum wykonał ar‑
tysta brat Wojciech Pieczonka. Kiedy zbiory szybko się powiększały, 
brat Furczyk przedstawił plan stworzenia Archiwum w osobnej w sali 
nad kaplicą sodalicyjną, przylegającą do kościoła św. Barbary, w której 
przed wojną odbywały się spotkania okolicznościowe sodalisów (opła‑
tek, święcone), w czasie wojny był tam czasowo refektarz jezuicki, a po 
wojnie w sali urządzono skład rupieci i ziemiopłodów. Plan lokalizacji 
Archiwum poparł prowincjał Stanisław Nawrocki i ekonom prowincji 
Józef Chromik. W latach 1969‑1970 dokonano w tym celu pierwszej 
przebudowy nieszczelnego tarasu nad lokalem Archiwum (przebudo‑
wywano go potem dwukrotnie w 1984 i 2013‑2014). Zbiory archiwum 
przeniesiono do nowego pomieszczenia we wrześniu 1970 roku.
  Pomieszczenie  nowego  Archiwum  podzielono  na  trzy  części, 
w środkowej, długiej na 12 m znalazły się zbiory archiwalne. Pomiesz‑
czenie to urządzono z dwóch kondygnacji. W 1971 roku zamontowano 
w nim regały i półki, wykonane przez Józefa Kuczka (900 sztuk półek). 
Z jednej strony pomieszczenia archiwalnego przygotowano niewielką 
czytelnię dla gości, z drugiej zaś strony dość obszerne pomieszczenie 
służyło na pracownię dla archiwariusza przy porządkowaniu zbiorów 
i ich konserwacji. Pracownię tę wyposażono w różne szafy, w których 
umieszczono inwentarze oraz kartoteki osobowe i rzeczowe zbiorów, 
jak i stoły. Brat Furczyk pracował w Archiwum ze znawstwem i zapa‑
łem do swej śmierci w kwietniu 1992 roku, czyli 36 lat. W tym czasie:
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  a. Pomnażał i opracowywał nadal zbiory rękopisów, tak że po 30 la‑
tach pracy wszystkie jednostki inwentarzowe były już oprawne, miały 
tekturowe  futerały  i posiadały kartoteki kartkowe: katalog osobowy, 
geograficzny  i  ikonograficzny. Archiwum  liczyło w  tym czasie 4931 
jednostek inwentarzowych.
  b.  Stworzył  duży  dział  ikonograficzny,  złożony  głównie  ze  sta‑
rych  fotografii.  Przy  porządkowaniu  zastosował metodę  ks. Alfonsa 
Schletza z „Naszej Przeszłości”. W zidentyfikowaniu zaś osób na sta‑
rych zdjęciach pomagał mu przeważnie jezuita senior ks. Jan Dorda. 
Po 30 latach było już w Archiwum 159 albumów mniejszych i średnich 
oraz 7 albumów wielkiego formatu.
  c. W 1974 roku Furczyk z br. Edwardem Bąkiem odbyli kurs  fo‑
tograficzny. Z dawnej małej kuchenki obok Archiwum urządzili pra‑
cownię fotograficzną. Przy pomocy jezuitów niemieckich wyposażył 
pracownię w całą aparaturę. W 1973 roku nabył pierwszy aparat mi‑
krofilmowy, dzięki któremu sporządzał mikrofilmy i fotokopie, zarów‑
no na użytek Archiwum jak i dla klientów. Tylko od 1975 do 1984 roku 
wykonał 227 681 klatek mikrofilmowych oraz 187 344 sztuk fotokopii. 
Mikrofilmy były sporządzane z wielu archiwów i bibliotek, m.in. Bi‑
blioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Czartoryskich, Biblioteki PAU/PAN 
w Krakowie, ale także z archiwów i bibliotek spoza Krakowa. Wykonał 
również fotokopie z wszystkich ważniejszych mikrofilmów, pochodzą‑
cych z ARSI, jak i innych bibliotek zagranicznych, jakie udało się do 
Polski sprowadzić, włączając je do zbioru fotokopii ks. Bednarskiego.
  d. W 1975 roku brat Furczyk sprowadził z Kłodzka dawne rękopi‑
sy jezuickie (kilkaset jednostek), mieszczące się w rezydencji zakonnej 
i  dzięki  znajomości  języka  niemieckiego, wstępnie  je  zinwentaryzo‑
wał i skatalogował. Rękopisom tym poświęcamy drugi tom obecnego 
inwentarza 2.
  e. Z pasją uzupełniał bibliotekę podręczną Archiwum i pomnożył ją 
przez ukazujące się druki na temat jezuitów, a także publikacje komba‑
tanckie i pierwsze publikacje o pontyfikacie Jana Pawła II, sprowadza‑
ne z całego świata. Wydawnictwa nie dotyczące wprost jezuitów zo‑
stały w ostatnim okresie przeniesione do Biblioteki Naukowej Księży 
Jezuitów.

2  A. Furczyk, Dzieje Archiwum Prow. Polski Południowej Tow. Jez. w l. od 1969 
do 1984. „Nasze Sprawy” 1985, nr 10, s. 184‑191.
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2. Zasób Archiwum

Celem Archiwum było i jest przede wszystkim gromadzenie i udostęp‑
nianie dokumentacji dotyczącej zakonu jezuitów, rzadziej innych sta‑
rych rękopisów, jakie poprzez placówki jezuickie dostały się ostatecz‑
nie do krakowskiego zbioru. Archiwum stanowi więc przygodny zbiór 
uporządkowany i inwentaryzowany w miarę napływu nowych akt i rę‑
kopisów,  przypomina  więc  bardziej  bibliotekę,  niż  klasyczne  archi‑
wum Prowincji.
  Obecny inwentarz obejmuje zbiory rękopisów i rzadkich druków po‑
chodzących sprzed 1820 roku, czyli do czasu, kiedy jezuici przybyli do 
Galicji i zaczęli tworzyć dokumenty archiwalne nowej Prowincji Gali‑
cyjskiej. Te zbiory najstarsze, uwzględnione w tym inwentarzu, może‑
my podzielić na następujące działy wynikające z ich proweniencji:
  a. Rękopisy przechowywane od 1820 roku najpierw przy urzędzie 
prowincjała, pochodzące głównie z Białorusi, jak ordynacje generałów 
i prowincjałów sprzed 1773 roku, katalogi osobowe i historie Prowincji 
Białoruskiej, kroniki kolegiów z Mohylewa, Mścisławia i Połocka, ne‑
krologi jezuitów z Połocka, w końcu listy jezuitów, zarówno urzędowe 
jak i prywatne.
  b. Niektóre rękopisy osobiste sprzed 1820 roku, przywiezione przez 
jezuitów wypędzonych z Rosji do Galicji, które stanowiły początko‑
wo własność osobistą członków zakonu, po ich śmierci trafiały albo do 
zarządu Prowincji, albo też do bibliotek zakonnych, a w końcu zasila‑
ły Archiwum Prowincji. Tu należą podręczniki szkolne i akademickie, 
zbiory rekolekcji, kazań i modlitw, w końcu utwory poetyckie.
  c. Rękopisy  biblioteczne,  jakie  otrzymali  jezuici  kolegium  tarno‑
polskiego od władz austriackich, głównie ze zbiorów jezuitów wiedeń‑
skich. Oprócz kilku podręczników akademickich jest tu również kilka 
wykładów instytutu zakonnego, a także kazania, konferencje i rękopi‑
sy ascetyczne. W sumie rękopisów tych jest około 50.
  d. Dokumenty luźne dawnych kolegiów, dotyczące głównie Lwowa, 
Jarosławia, Krosna, Przemyśla i Sambora, jakie pochodziły z dawnego 
jezuickiego Archiwum Prowincji Małopolskiej we Lwowie, a w XIX 
wieku nabył je Antoni Schneider, by następnie odstąpić jezuitom, prze‑
kazując pozostałe do Biblioteki Akademii Umiejętności w Krakowie 
oraz w postaci tzw. „Tek Schneidera” do WAP (Archiwum Narodowe‑
go) w Krakowie.
  e. Kilkanaście rękopisów przywieźli jezuici w XIX wieku ze swe‑
go kolegium w Śremie, w Wielkopolsce. Wśród nich znalazły się m.in. 
pis ma teologiczne i ascetyczne Kaspra Drużbickiego, w końcu rękopi‑
sy z klasztorów wielkopolskich.
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  f. Dzięki  aktywności  ks.  Stanisława Załęskiego,  a  potem  innych, 
jezuici otrzymali jako dary kilka cennych rękopisów, głównie prowe‑
niencji jezuickiej, od współczesnych historyków: od Władysława Gór‑
skiego  pochodzi  zbiór  listów  Kazimierza  Mazurkiewicza,  od  Jana 
Marka Giżyckiego, kroniki dotyczące kolegium w Iłłukszcie, z biblio‑
teki Konstantego Popiela z Czapli Wielkich otrzymano rękopisy nale‑
żące wcześniej do klasztorów żeńskich.
  g. W okresie międzywojennym ks. Stanisław Bednarski rozpoczął 
również zakupy w antykwariatach cennych dla zakonu rękopisów, zdo‑
bywając tą drogą kilkanaście tomów. W ostatnim okresie znalazło się 
również w Archiwum kilkanaście tomów fotokopii i kserokopii rzad‑
kich rękopisów z archiwów zagranicznych.

3. Znaczenie Archiwum dla badań nad dziejami 
zakonu jezuitów w epoce staropolskiej

Archiwum  jezuickie w Krakowie  zgromadziło  od  1820  roku  znacz‑
ną  ilość  rękopisów  dotyczących  ogólnych  dziejów  zakonu w  Polsce. 
Z  historyków  jezuickich  najlepiej  przebadał  je  Stanisław Bednarski, 
znajdując w nim podstawowe informacje, szczególnie o dziejach szkol‑
nictwa, które wykorzystał w swej cennej publikacji Upadek i odrodze-
nie szkół jezuickich w Polsce  (Kraków 1933). Inni historycy zakonni 
i świeccy korzystali ze zbiorów archiwum tylko dorywczo, poszuku‑
jąc jedynie odpowiedzi na szczegółowe zagadnienia, przeważnie przy 
pisaniu prac dyplomowych, biografii lub historii jednostkowych placó‑
wek zakonnych.
  Co do prawa zakonnego, czyli Instytutu zakonnego, Archiwum po‑
siada kilkanaście komentarzy oraz zbiór obowiązujących w zakonie re‑
guł  (m.in.  rkps 66,  89,  265,  445,  497,  519,  874,  957,  1116 1774). Do‑
tyczą  one  przede wszystkim wewnętrznego  życia  członków  zakonu, 
w mniejszym stopniu relacji zakonu do świata zewnętrznego, stąd są 
mniej wykorzystywane przez historyków świeckich. O wiele ważniej‑
sze są dla dziejów jezuitów polskich kopiariusze ordynacji i odpowie‑
dzi na zapytania kierowane przez prowincje polskie do generałów za‑
konu i dotyczące całego naszego okresu, czyli do 1820 roku (rkps 35, 
224, 234, 352, 494, 496, 553, 843, 999, 1250, 1795, 1832). Uzupełnie‑
niem listów i rozporządzeń generalskich jest kilka kopiariuszy z lista‑
mi prowincjałów (m.in. rkps 431, 436, 508). Sprawę administracji za‑
konnej  poznajemy  głównie  na  podstawie  akt  kongregacji  połockich 
(rkps 304), praktycznego przewodnika dla sekretarza prowincjała (rkps 
495), przepisów dla kierowników dzieł (rkps 518), czy zatwierdzonych 
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zwyczajów prowincji (rkps 920). Szczególnie cenne są w tych rękopi‑
sach rozporządzenia dotyczące życia społecznego, kulturalnego, oby‑
czajowego,  czy  całokształtu  szkolnictwa  jezuickiego. Na  ich  podsta‑
wie możemy obserwować całą drogę przemian w działalności zakonu 
od epoki odrodzenia do oświecenia. Pod tym względem zgromadzone 
rękopisy nie  są w wystarczającym stopniu znane  i wykorzystywane. 
Interpretację  listów i  rozporządzeń generalskich znajdujemy również 
w załączonych urzędowych listach prowincjałów, którzy wskazywali 
praktyczne wprowadzenie rozporządzeń generalskich w kolegiach i in‑
nych placówkach zakonnych. Zawierają one wiele konkretnych naka‑
zów i wskazań w sprawach ważnych, ale także w sprawach niekiedy 
zupełnie drobnych.
  Zarówno na podstawie powyższych rozporządzeń jak i rękopisów 
pochodzących z poszczególnych placówek zakonnych możemy poznać 
obowiązujące zasady pracy duszpasterskiej, misyjnej, szkolnej i gosp‑
darczej całej prowincji. W zakresie kaznodziejstwa zachowało się kil‑
ka rękopisów o sposobie tworzenia kazań (rkps 98, 100, 115, 121), a do 
prowadzenia misji ludowych, głównie wśród ludności wiejskiej, zacho‑
wało się w Archiwum również kilka ważnych, bo praktycznych, prze‑
wodników z gotowymi  tekstami kazań, katechez  i pieśni  religijnych, 
jakie stosowano na przełomie XVIII i XIX wieku (rkps 76, 86, 143). 
  Teksty rekolekcji zachowały się w licznych rękopisach. Na uwagę 
zasługuje kilkanaście tomów rekolekcji i kazań. Najstarszy z nich sta‑
nowi  zbiór Kaspra Drużbickiego  z  pierwszej  połowy XVII w.  (rkps 
544). Najwięcej jednak kazań posiadamy z okresu białoruskiego z lat 
1773‑1820, w tym liczne kazania Tadeusza Brzozowskiego (rkps 906), 
czy Karola Żułkiewskiego (rkps 886, 1053, 1552).
  Stowarzyszenia  religijne  reprezentowane  są  w  Archiwum  zaled‑
wie przez kilka rękopisów. Dotyczą Sodalicji uczniowskiej w Iłłuksz‑
cie  (rkps 284, 353), Kongregacji Mariańskich w Krakowie  (rkps 291, 
516, 848, 1198, 1253) oraz Kongregacji Bożej Opatrzności we Lwowie 
(rkps 337). Na temat burs muzycznych zachowała się jedynie fotoko‑
pia z nieznanego rękopisu, dotycząca muzyki przy Bractwie Miłosier‑
dzia w Krakowie (rkps 1749); pojedyncze dokumenty spotyka się na‑
tomiast w  zbiorach  dokumentów  poszczególnych  kolegiów  (np.  rkps 
1021,  1363,  1364,  1366).  Brak  natomiast  osobnych  ksiąg  burs,  jakie 
można napotkać w innych bibliotekach polskich.
  Jeżeli badamy poszczególne placówki zakonne, to w Archiwum mo‑
żemy znaleźć tylko nieliczne rękopisy. Katalogów rocznych prowincji 
polskich zachowało się w Archiwum kilkadziesiąt, ale pochodzą dopie‑
ro z XVIII w. (rkps 1420, 1421, 1599, 1601, 1758, 2873, 2874). W zbio‑
rach fotokopii przy Bibliotece Naukowej Księży Jezuitów dostępne są 
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jednak niemal wszystkie  zachowane na  świecie  egzemplarze  katalo‑
gów dotyczące Polski  i Litwy. Za okres białoruski Archiwum posia‑
da w oryginale wszystkie wydane drukiem katalogi roczne (rkps 1757, 
3167).
  Historie  lub diariusze kolegiów zachowały  się  zaledwie dla kilku 
placówek i to tylko za pewien okres czasu. Za cały okres działalności 
kolegium mamy jedynie dostępną historię kolegium w Samborze (rkps 
359), stacji misyjnych w Białej (rkps 351) i Żywcu (rkps 358), oraz za 
pewne tylko okresy dla kolegium w Iłłukszcie (rkps 850), Mścisławiu 
(rkps 515), Ostrogu (rkps 527), Połocku (rkps 845), rezydencji w Pie‑
karach  (rkps 552) oraz misji w Mołdawii  (rkps 921). Do dziejów ko‑
legiów na  terenie Rusi Czerwonej  i Małopolski zachowało się kilka‑
naście tomów akt dotyczących m.in. Jarosławia (rkps 822, 833, 1366), 
Lwowa (rkps 822, 824, 833, 1016, 1020, 1021, 1176), Krosna (rkps 822, 
825,  1367), Przemyśla  (rkps 822,  1363,  1364,  2440)  i Sambora  (rkps 
822, 829, 1367). Poszukiwać też można w Archiwum akta dla kolegiów 
w Kaliszu, Krakowie, Krożach, Lublinie, Łucku, Owruczu, Wałczu, 
Winnicy i kilku innych. Do okresu białoruskiego (1773‑1820) zachowa‑
ło się więcej informacji, zarówno fragmentów historii jak i akt mająt‑
kowych. Należą do nich obszerne syntezy dziejów zakonu pod panowa‑
niem Rosji (rkps 82, 128, 129, 285, 342, 375, 614, 882, 997, 1019, 1023, 
1024, 1026, 1027, 1201), resztki archiwów m.in. kolegiów w Dynebur‑
gu (rkps 1027), Mohylewie (rkps 340) i Połocku (842, 1027, 1326).
  Niektóre rezygnacje z urzędu rektorów, zawierające dokładne opisy 
stanu materialnego placówki w chwili zmiany przełożonego placówki 
zachowały się dla kolegium w Przemyślu (rkps 851) oraz w aktach ko‑
legiów w Jarosławiu (rkps 1366), Mohylewie (rkps 340), Ostrogu (rkps 
1366)  i  Przemyślu  (rkps  1363).  Podobnie  księgi  rachunkowe  ocalały 
jedynie dla kolegium w Rawie (rkps 2280) oraz rezydencji w Jassach 
(rkps 4827).
  Spraw  szkolnictwa  jezuickiego  dotyczą  dwa  rękopisy  obrazują‑
ce przygotowanie nauczycieli (rkps 37, 51), kilka niezwykle rzadkich 
fragmentów  katalogów  uczniów  szkół  jezuickich  (rkps  1031,  1364, 
2484) oraz kilkadziesiąt podręczników szkolnych z zakresu wykłada‑
nych przedmiotów, a więc poetyki (rkps 354, 491, 875, 1796), retoryki 
(rkps 95, 1692, 1769), filozofii i nauk pokrewnych, w tym matematyki 
(rkps 84, 132, 181, 238, 506, 507, 636, 794, 1030, 1186) i różnych dzie‑
dzin teologii (rkps 138, 184, 189, 220, 557, 887, 926, 1563, 1768). Zasłu‑
gują na uwagę cenne traktaty teologiczne Kaspra Drużbickiego (rkps 
288, 884, 882, 1064, 1589) oraz Mikołaja Łęczyckiego (rkps 3413).
  Zbiory  poezji  pochodzą  przeważnie  z  okresu  białoruskiego  i  łą‑
czą się głównie z nauczaniem poetyki. Szczególnie cenne są autografy 
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poezji Józefa Morelowskiego (rkps 702), Nikodema Muśnickiego (rkps 
171, 463) i Alojzego Rusnatiego (rkps 196). Pojedyncze dramaty szkol‑
ne zachowały się dopiero z drugiej połowy XVIII wieku (rkps 414, 443, 
945) i początków wieku XIX (rkps 966).
  Nekrologi jezuitów znajdują się wyłącznie dla kilku placówek i to 
tylko za określony okres czasu, w tym dla Połocka (rkps 350). Życio‑
rysy kilkuset osób prowincji litewskiej znajdują się w rękopisie histo‑
ryka Jana Poszakowskiego (rkps 1536). Zachowały się też dwa wykazy 
zmarłych z okresu białoruskiego (rkps 23, 526).
  Zachowały się materiały do żywotów Stanisława Kostki (rkps 137), 
misjonarza Wojciecha Męcińskiego, niewątpliwie pióra Kaspra Druż‑
bickiego (rkps 869), oraz materiały do dziejów rodziny Rudominy (rkps 
840). Z notatek duchowych ważny jest notatnik Józefa Rogalińskiego, 
fizyka czasów oświecenia (rkps 38). Archiwum przechowuje też dwa 
większe zbiory listów: Kazimierza Mazurkiewicza (rkps 147) oraz ge‑
nerała zakonu Tadeusz Brzozowskiego (rkps 210).
  Lustracje kolegiów przeprowadzone zaraz po kasacie zakonu i opi‑
sujące dokładnie cały majątek placówki zakonnej dostępne są głównie 
w fotokopiach. Oryginał posiada Archiwum jedynie dla kolegium św. 
Michała w Nieświeżu (rkps 302).
  Sumując ten krótki przegląd należy podkreślić, że Archiwum może 
dostarczyć dość dużo informacji co do kierunków i form działalności 
zakonu w całym kraju oraz szczegółowych wiadomości wyłącznie do 
niektórych tylko ludzi i placówek zakonnych.

4. Zasady publikacji inwentarza

Obecny inwentarz zawiera dwa tomy. W pierwszym prezentujemy rę‑
kopisy i rzadkie druki archiwalne, sprzed 1820 roku, jakie znajdują się 
w Archiwum Prowincji,  poza  rękopisami  pochodzącymi  z Kłodzka. 
W drugim tomie znajdą się cenne zbiory rękopisów jezuickich z byłe‑
go kolegium w Kłodzku, jako że kolegium to należało do ważnych pla‑
cówek prowincji czeskiej, a potem śląskiej, i z Prowincją Polską mia‑
ło tylko luźne więzi. Drugą część tego inwentarza stanowią rękopisy 
z Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie, stanowiące dość 
przygodny zbiór, w tym również kilkanaście rękopisów z Kłodzka.
  W  obu  tomach  uwzględniamy  tylko  dokumenty  powstałe  mate‑
rialnie przed 1820 roku, pomijamy natomiast późniejsze, choćby były 
kopiami  dawnych  dokumentów,  lub  omawiały  wcześniejszy  okres. 
W wyjątkowych  przypadkach,  nie mając  pewności  co  do  dokładnej 
daty powstania rękopisu, staraliśmy powiązać go z innymi rękopisami 



17Wprowadzenie

tego samego okresu i środowiska. Tak zostały pominięte rękopisy po‑
ety Mikołaja Spiehalskiego, poety Franciszka Karpińskiego, historyka 
Stanisława Szantyra, poety Jana Galicza i kilku innych, którzy przyby‑
li z Białorusi do Galicji, ale zachowane rękopisy powstały już po 1820 
roku.
  W publikacji nie opisano dokładnie rękopisów historyków zakon‑
nych, którzy dla celów badawczych i wydawniczych już w XX wieku 
robili wypisy z dawnych źródeł archiwalnych. Należy do nich przede 
wszystkim Stanisław Załęski, który pozostawił olbrzymią ilość wycią‑
gów z dawnych rękopisów (ATJKr. rkps 1‑3), dziś mało pożytecznych 
zarówno z racji braku podania źródła, z którego zostały dokonane, jak 
i  łatwiejszego obecnie dostępu do oryginalnych rękopisów, z których 
zostały one dokonane. Pod względem ilości zachowanych wypisów za‑
sługuje na szczególną uwagę również spuścizna historyczna Jana Po‑
platka,  którego  bogate  zbiory  notatek  z  podaniem  źródeł,  dotyczące 
szczególnie Lwowa, mogą  stanowić nadal  podstawę do dalszych ba‑
dań.  Podobnie wartościowe  są mniej  liczne  notatki  Stanisława Bed‑
narskiego dokonane w okresie międzywojennym na podstawie nieist‑
niejących już dziś rękopisów, a dotyczące głównie spraw szkolnictwa 
i kultury. W obecnym inwentarzu uwzględniono tylko najważniejsze 
wypisy wspomnianych historyków, zaznaczając tekst kursywą.
  W  drodze  wyjątku  uwzględniono  fotokopie  dokumentów  bardzo 
ważnych a trudno dostępnych, jakie sprowadzono z archiwów obcych, 
a mogą  służyć do opracowaniu dziejów zakonu  jezuickiego na daw‑
nych ziemiach Polski i Litwy.
  Do Archiwum Prowincji należał w przeszłości cały dział fotokopii 
i mikrofilmów pochodzących głównie z Archiwum Romanum Socie‑
tatis Jesu (ARSI), zgromadzony przez ks. Bednarskiego i ks. Bronisła‑
wa Natońskiego. Dziś dział ten znajduje się przy Bibliotece Naukowej 
Księży  Jezuitów w Krakowie. Pięć  tomów wspomnianego wyżej  in‑
wentarza dokumentacji z ARSI zawiera odsyłacze do zbioru krakow‑
skiego i tym samym stanowi jego inwentarz.
  Poszczególne opisy bibliograficzne podają najpierw w tytule: a) sy‑
gnaturę, b) tytuł pozycji, c) lata ramowe powstania, d) format, e) ob‑
jętość, f) język. Następnie podano dokładne informacje, jak pełny ty‑
tuł  rękopisu,  jeśli się zachował,  jego zawartość, uwagi merytoryczne 
dotyczące  tekstu  oraz  autora.  Przy  opisie  kopiariuszy  listów, w  tym 
ordynacji  generałów  zakonu,  oraz  tomów  wspólnie  oprawnych,  ale 
w przeszłości  luźnych, akt domów zakonnych podano opis kolejnych 
dokumentów. W końcu podano proweniencję obiektu oraz jego opra‑
wę, choć zrezygnowano z opisu standardowej oprawy (półpłótno), jaką 
stosowano w  archiwum w  okresie międzywojennym  i  powojennym. 
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Tytuły  łacińskie  starano się, w miarę potrzeby, podać  również w  ję‑
zyku polskim lub przynajmniej określić w opisie zawartość rękopisu 
w tym języku.
  Obecny  inwentarz  został  zaopatrzony  w  indeks  rzeczowy  prze‑
znaczony  dla  badaczy  dziejów  zakonu  oraz  indeksy:  osobowy 
i geograficzny.
  Na koniec kierujemy podziękowania do pracowników Archiwum, 
którzy  życzliwie  starali  się  udostępniać  zbiory w  czasie  ich  opraco‑
wywania. Wdzięczni jesteśmy również wszystkim, którzy służyli fa‑
chową pomocą przy redagowaniu tomu, szczególnie ks. A.P. Biesiowi 
i ks. Bogusławowi Steczkowi.


