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НА МАРГІНЕСІ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІЛЕНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ,
АБО КІЛЬКА СЛІВ ПРО ВІДОБРАЖЕННЯ ПУБЛІЧНИХ
ДОКАЗІВ ВМІНЬ, ДІАЛОГІВ І ЕКСПЕРИМЕНТІВ
НА ШПАЛЬТАХ «КУРЄРА ПОЛЬСКЄГО»
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Манищ Б. На маргінесі досліджень Віленської академії, або кілька слів про відображення
публічних доказів вмінь, діалогів і експериментів на шпальтах «Курєра Польскєго». В статті
аналізується відображення публічних актів за участі студентів Віленської академії (а саме доказів набутих ними вмінь, театральних вистав, експериментів) на шпальтах першої в Речі Посполитій інформаційної газети («Kурєра Польскєго»). З одного боку, в фокусі уваги перебуває дидактика і методика
навчання, які застосовувалися в межах єзуїтського шкільництва. З іншого боку, аналізується феномен пропаганди, яка була покликана посилити позиції Товариства Ісуса у сфері освітньої діяльності,
продемонструвати наукову компетентність єзуїтів і знайти нових потенційних благодійників. Загалом в місцевому суспільстві (особливо в середовищі шляхти) прослідковується очевидне зростання
інтересу до науки. Це свідчило про наближення змін, які приносить із собою доба Просвітництва.
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Маныщ Б. На маргинесе исследований Виленской академии, или несколько слов об отражении публичных доказательств умений, диалогов и экспериментов на страницах «Куриера
Польскего». В статье анализируется отражение публичных актов студентов Виленской академии (а
именно доказательств приобретенных ими умений, театральных представлений, экспериментов) на
страницах первой в Речи Посполитой информационной газеты («Kуриера Польскего»). С одной стороны, в фокусе внимания находятся дидактика и методика обучения, которые применялись в рамках
иезуитской школьной системы. С другой стороны, анализируется феномен пропаганды, призванной
усилить позиции Общества Иисуса в сфере образовательной деятельности, продемонстрировать научную компетентность иезуитов и найти новых потенциальных благотворителей. В целом в местном
обществе (особенно в среде шляхты) прослеживается очевидный рост интереса к науке. Это свидетельствовало о приближениях изменений, которые принесет с собой эпоха Просвещения.
Ключевые слова: Вильно; иезуиты; студенты; наука; школьная система; театр; вильняне; Главный Трибунал Великого княжества Литовского; доказательства приобретенных умений;
«публичные акты».
Manyś B. On the Margins of the Studying of the Vilno Academy or Some Words about the Reflection of Public Proofs of Skills, Dialogues and Experiments on Columns of “Kurier Polski”. The article
deals with the reflection of public acts of Vilno Academy’s students (namely – of the proofs of the acquired
skills, theatrical performances, experiments) on columns of the first informational newspaper in the PolishLithuanian Commonwealth (“Kurier Polski”). On the one hand, it is the vision of the dydaktic methods,
which have been used in the Jesuit school system. On the other hand, it is the analysis of the phenomenon
of propaganda, which aimed to the strengthening the Jesuits’ position in the sphere of school activity, to
demonstrate their scientific competence and to find up new potential benefactors. Nevertheless in the local
community (especially within szlachta) is evident the increasing interest to science. It marked the incoming
of the changes which become obvious in the epoch of Enlightenment.
Keywords: Vilnius; Jesuits; students; science; school system; theatre; Vilnians; Lithuanian Tribunal;
the proofs of the acquired knowledge and skills; “public acts”.

Будівлі сучасного Віленського університету разом з костьолом св. Йоана Хрестителя
і св. Йоана Богослова належать нині до найцінніших архітектурних пам’яток литовської
столиці, викликаючи захват у туристів, котрі відвідують це місто1. У XVIII ст. віленський
«науковий і навчальний осередок», створений єзуїтами ще кілька століть тому, був одним з
провідних в Центрально-Східній Європі2. Своєю чергою місцевий костьол Товариства Ісу
са був другою за своєю важливістю католицькою святинею Вільна (після кафедрального
собору)3.
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Метою даної статті є аналіз відбиття наукової (у широкому розумінні цього слова)
діяльності представників Віленської академії на шпальтах першої періодичної газети, що
виходила в Речі Посполитій Обох Народів4. Треба зауважити, що авторка не ставить перед
собою завдання в черговий раз накреслити історію Віленської академії, але прагне лише
відповісти на питання: яку інформацію про цей навчальний заклад5 (a починаючи з 1752 р.
– також про Collegium Nobilium6) подає перша регулярна газета; про які саме наукові заходи писалося на шпальтах преси; наскільки академічний простір використовувався для
проведення теологічних диспутів, а наскільки – для доказів оволодіння різними вміннями; кому вони присвячувалися і чи були доступні для ширшої громадськості; нарешті, в
якій мірі залишалися «продуктом», доступним лише для духовних осіб. Важливим є також
окреслити, наскільки костел св. Йоанів (тобто місце, присвячене служінню Богові) використовувалося єзуїтами для презентації і пізнання – не тільки священиками, але також
мешканцями столиці Литви – взаємовідносин людина-Бог7.
Слід зауважити, що нинішня наша праця не претендує на те, аби повністю розкрити запропоновану проблематику. Вона лише слугує доповненням до більш глибоких досліджень наукової діяльності єзуїтів і тих дидактичних методів, що застосовувалися в
їх шкільництві. Водночас варто підкреслити, що ця розвідка хронологічно обмежується
сорока роками XVIII ст. Необхідно також наголосити на тому, що ми свідомо оминаємо
своєю увагою діяльність єзуїтської друкарні, котра – з огляду на великий обсяг відповідної інформації на шпальтах газети – складає окрему тему дослідження, опрацювання якої
може розширити існуючі досі знання8.
Вищезгадане обмеження хронологічних рамок дослідження зумовлюється використанням певного кола джерел. Нинішня наша розвідка спирається на прес-релізи, розміщені на шпальтах «Курєра Польскєго» – першої періодичної газети інформаційного характеру, що виходила друком в 1729–1733 і 1737–1760 рр. Цей щотижневик досить детально досліджений в історіографії9. Додаткову інформацію ми почерпнули зі стародруків XVIII ст.,
а також з опрацьованого в рамках даного дослідницького проекту діаріушу віленського
храму10. Слід також пам’ятати, що «Курєр Польскі» публікувався єзуїтами, а тому наявні
на його шпальтах відомості мали значною мірою пропагандистський характер. Останнє,
втім, не спростовує того факту, що наявна в цьому виданні інформація дозволяє (принаймні частково) змалювати наукову діяльність представників Віленської академії. А також
(і це здається особливо цінним) окреслити її суспільний контекст. Іншими словами, унаочнити не лише те, що презентувалося, але й ким, для кого і за яких обставин.
У «Курєрі Польскому» нам вдалося знайти одинадцять повідомлень, котрі можна вважати доказом «наукової» діяльності представників Віленської академії. В нинішній розвідці враховано лише ті записи, які стосуються конкретних заходів наукового характеру,
що відбувалися у стінах Академії, костьолі Св. Йоанів або в Collegium Nobilium. Водночас
проігноровано згадки про участь і залучення представників Віленської академії (шляхом
виголошення проповідей, промов або присвячення панегірику) до різних урочистостей з
певної нагоди (йдеться про поховання державного чи церковного достойника, вступ на
посаду, інгрес, принагідні візити, заручини або також іменини)11. Згідно з окресленими
вище критеріями можна стверджувати, що в «Курєрі Польскому» друкувалися звіти про:
«демонстрації», експерименти, діалоги і «публічні акти». На сторінках цієї нашої статті
аналізуються лише окремі повідомлення, що стосуються наукового поступу.
Варто зауважити, що у повідомленні з Вільна, опублікованому в номері «Курєра Польского» за 22 жовтня 1755 р., зазначалося: “Місцева академія, аби підтримувати дисципліну
серед панів студентів і сприяти їх сильнішому поступу у навчанні, постановила, аби –
за прикладом інших академій – пани студенти вищих класів демонстрували набуті ними
вміння, складаючи публічні іспити. А ті, які відмовляться слідувати цьому правилу або ж
не досягнуть значних успіхів в освоєнні наук, нехай будуть усунуті з Академії, аби не посідали місце інших паничів – більш підходящих до навчання і нагляду за ними […]”12. Поява
цієї досить серйозної постанови, яка мала характер публічної інформації, що доносилася
владою Академії до відома громадськості, ймовірно була зумовлена бажанням систематизувати вищезгадані виступи або ж слугувала пересторогою для майбутніх вихованців.
Якщо визнати ці чинники визначальними, тоді можна припустити, що частина студентів
Академії таки виступала проти публічної презентації своїх здобутків.
71

На підставі аналізу джерел можна зробити висновок, що більшість таких заходів
хронологічно вписується у віленську каденцію засідань Головного Трибуналу Великого
князівства Литовського, а отже – збігається у часі із перебуванням у місті маршалків і
депутатів відповідних сесій. З одного боку, подібна синхронність зумовлювалася тим,
що демонстрація вмінь (тобто – «публічні акти») була однією з численних форм дозвілля для шляхти, що перебувала у місті13. Відомо, що в низці випадків участь Академії
в таких заходах ініціювалася саме маршалками. Власне так сталося 1749 року. У звіті,
опублікованому 9 серпня того року, зазначається, що о другій годині пополудні в єзуїтському костелі св. Йоанів відбулася найпочесніша церемонія у царині вільних мистецтв
і філософії (йдеться про акт присудження ступеню бакалавра), якій передував публічний
філософський диспут14. Відомо також, що цей акт присвячувався Юзефу [Єжи] Гильзену, синові каштеляна інфлянтського Янa Августа з Еклів Гильзена15, маршалка Головного Трибуналу Великого князівства Литовського. Останній “[…] особисто разом з усім
Трибуналом був присутній на цьому акті […]”16. Варто додати, що 13-річному Гильзену
вихованці Віленської академії 3 серпня 1749 р. присвятили книжку Aristoteles, sub fortunatissimis auspiciis […](«Аристотель, під найщасливішим верховенством» […])17. Йоанна Ожел, Арвидас Пацевічюс і Станіслав Рошак встановили, що віленські алюмни
подарували працю з царини метафізики і етики18. Слід зазначити, що вона стосувалася
наступних дисциплін: Assertiones ex Aristotelis Philosophia (тверджень з філософії Аристотеля), Ex logica (з логіки), Physica (з фізики), Ex libris de mundo et coelo (з книг про світ
і небо), De elementis (про елементи), De meteoris sive mixtis (про метеор або мішанину),
Ex metaphysica (з метафізики). Наприкінці вказувалися особи, котрі здобули ступінь бакалавра19. На цьому публічному акті були присутні не тільки депутати Трибуналу, але й
духовні особи.
На шпальтах «Курєру Польского» згадується Александер Казимир Гораїн – єпископсуффраган жмудський20 і Юзеф Домінік Пузина – єпископ-суффраган інфлянтський21, a
також “[…] багато різних їх милостей distinctioris ordinis22, численні присутні Cleri tam
Saecularis quam Regularis23 i різні їх милості notabili copia24”25. Втім постає питання, чому
не було згадано єпископа віленського Міхала Яна Зєнковіча26 і єпископа-коад’ютора віленського Юзефа Станіслава Сапєгу27. Вищезгадану подію можна вважати специфічною.
Адже вона відбулася у стінах святині, яка хоча й підпорядковувалася єзуїтам, але виконувала функцію парафіяльного костелу. Таким чином Академія немов би долучалася до
місцевої громадськості, роблячи це в особливий день – королівських іменин, які у Вільно
мали характер національного свята28. Варто додати, що демонстрація набутих вмінь, вистави і навіть феєрверки для міщан щорічно влаштовувалися у столиці Литви на День
св. Катерини – патронки науки29.
В 1756 р. у Віленській академії демонструвалися «публічні докази вміння вимірювати
ґрунти»30. Як було зауважено на сторінках «Курєра Польского», ці «докази» презентувалися у присутності Єжи Флеммінга, маршалка Головного Трибуналу Великого князівства
Литовського31 і “всіх їх милостей панів суддів і багатьох інших високоповажних гостей”32.
На підставі звіту, надрукованого в газеті, можна зробити висновок, що того дня роздавали
theses mathematicae33, “присвячені найсвятішому Трибуналові”34. Відомо також, що по завершенні цього «публічного доказу» у присутності зібраних гостей відбулася дискусія за
участі оо. піярів. Як відомо, між віленськими єзуїтами і піярами існували напружені відносини. Їх причиною була суперечка щодо права на «монополію» в шкільній діяльності
(1723–1753 рр.)35. Такі дискусії мали не лише наукове підґрунтя. Вони слугували продовженням «війни» між двома орденами, метою якої було довести «наукову» i «дидактичну»
перевагу одних над іншими та переконати присутню у місті шляхту у слушності своєї
позиції. А отже – заручитися їх протекцією і здобути фінансову підтримку. Важко стверджувати, наскільки ця дискусія або полеміка була заздалегідь запланованою, а наскільки
– неочікуваною для організаторів. Наявний джерельний матеріал не дозволяє дати відповідь на подібне питання.
У деяких ситуаціях замість «актів», які підтверджували опанування точних наук, студенти демонстрували акторські вміння, граючи в трагедії чи комедії36. І це аж ніяк не дивувало читача, оскільки, як відомо, славу орденові приніс в т.ч. шкільний театр. Єзуїти
вважали його дієвим дидактично-освітнім знаряддям, яке щодо студентів відігравало ви72

ховну функцію, а стосовно міської спільноти – важливу пропагандистську роль37. У серпні
1754 р. в залі Віленської академії було зіграно трагедію «Cвобода й авторитет костелів і
священиків або Євтропій» («Wolność i powaga kościołów i duchownych, albo Eutropiusz»)38.
Цю виставу, як зазначається в «Курєрі Польскому», презентували “від імені” Константи
Людвіка Плятера39 (тодішнього маршалка Головного Трибунала Великого князівства Литовського40, полоцького каштеляна) і його дружини Августи Плятер з роду Огінських41. На
жаль у газетному звіті бракує інформації про те, у зв’язку із чим було зіграно цю трагедію.
Можна припустити, що таких мотивів було принаймні три. По-перше, йдеться про надання Плятеру полоцької каштелянії, яку той отримав 14 липня 1754 р.42. Залучення Академії
і постановка трагедії мали, звісно, лише підкреслити кар’єрне зростання Константи Людвіка. Слід пам’ятати, що це був ідеальний час для проведення подібних заходів. У місті
перебували депутати Трибуналу і шляхта з навколишніх земель, котрі з’їхалися, аби взяти
участь у святкуванні королівських іменин. Останні можна вважати другим мотивом. А
третім – обрання того ж року Плятера маршалком Головного Трибуналу, який зазвичай й
ставав фундатором урочистостей, котрі проводилися у Вільні з нагоди королівських іменин43. Отже, постановка цієї трагедії представниками Віленської академії мала, з одного
боку, підкреслити статус Плятерa, а з іншого – провістити наближення святкового часу44.
Кількома місяцями раніше (у травні того ж року) кавалери єзуїтського Collegium Nobilium поставили в академічному залі французьку комедію «Тімон Мізантроп» («Timon le
Misanthrope»)45, автором якої був Луї-Франсуа Делісль де ля Древет’єр. Серед її глядачів
були присутні у місті сенатори, міністри, урядовці і гості, які прибули до Вільна на заручини “Галкі, ошмянського гродського писаря з її милістю панною Анною Войнянкою,
дочкою старости дзісненського”46.
«Докази» і «демонстрації» вмінь також часом присвячувалися найвищим церковним і
державним сановникам. Але вони завжди відбувалися у присутності депутатів Головного
Трибуналу Великого князівства Литовського. Такі посвяти мали характер подяки. Студенти Віленської академії від імені керівництва своєї Almae Matris дякували та висловлювали
вдячність і відданість за підтримку – як фінансову, так і матеріальну. Звіти у пресі – це
інколи єдине джерело, на підставі якого ми можемо дізнатися, як проходили й оформлювалися ті урочистості. Слід однак пам’ятати, що подібні реляції носять однобічний характер. Ймовірно їх писали єзуїти (у попередній історіографії так і не вдалося встановити,
ким були особи, чиї донесення вміщено на шпальтах газети), головним «редакторським»
завданням яких було створити певний образ Академії. Це однак не змінює того факту,
що наукові заходи, котрі розглядаються в нинішній статті, набували форми театральних
видовищ, в яких можна побачити акторів, глядацький зал, сцену і навіть сценарій. Отже,
перебуваючи у місті, шляхта мала справу зі спектаклем, який був засобом/формою пошанування донаторів і протекторів. З іншого боку, для єзуїтів, котрі керували Академією
чи Collegium Nobilium, такі випадки були шансом продемонструвати свої досягнення, наголосити на успіхах, або одним зі способів впливу на віленську спільноту.
Деякі з подібних заходів обмежувалися лише науковою складовою. Саме такий характер мали два «публічні акти», влаштовані наприкінці липня 1754 р. в академічній аулі Віленського університету. Перший із них відбувся 22 липня, був пов’язаний із математикою47
і присвячений Юзефові Станіславу Сапєзі48, єпископу-коад’ютору віленському49. Причини
саме такого вибору на шпальтах преси ніяк не пояснювалися. Можемо лише здогадуватися, що він зумовлювався тим, що роком раніше вищезгаданий єпископ подарував телескоп
астрономічній обсерваторії Академії50. Не можна виключати й того, що «публічний акт»
було продемонстровано на честь вісімнадцятої річниці від того моменту, коли Август ІІІ
номінував Сапєгу на коад’юторство у віленському єпископстві51. Тези, які презентувалися у присутності духовних осіб (в т.ч. прелатів та каноніків), депутатів Головного Трибуналу Великого князівства Литовського і різних професорів, стосувалися теоретичної і
сферичної тригонометрії52, а також механіки. Другий акт відбувся трьома днями пізніше.
Постулати, представлені Котовічем – вихованцем Віленської академії – мали відношення
до арифметики і геометрії. Так само, як і в інших випадках, було заплановано дискусію, в
якій взяли участь студенти і запрошені гості53.
Цілком інакше виглядає «experyment rocznej aplikacyi z różnych scencyi», який в
1753 р. представили кавалери Collegium Nobilium54. Шляхетські сини продемонструва73

ли свої здобутки у царині релігії, універсальної і хронологічної історії. Потім доводили
вміння в сфері математики і презентували “різні цікаві питання” з астрономії і географії
(в т.ч. – «регіональної»). В рамках останньої вони характеризували найзначніші держави, акцентуючи увагу на успіхах правлячих у них династій. Програма виступу природно також передбачала презентацію основ спорудження фортифікацій і засад їх побудови
згідно із методом маршала де Вобана55. Цю проблематику розглядали згідно із системою,
розробленою і представленою в трактаті двох прусських шляхтичів – Генріха і Йоганна
де Маттушків (він вийшов друком в 1750 р. у Вроцлаві)56. Все це студенти презентували
трьома мовами (польською, французькою і латиною), доводячи, що вони набули вміння
користуватися двома останніми57. Французька мова у XVIII ст. вважалася засобом комунікації вищих суспільних верств і водночас – мовою культури Просвітництва. А тому кожен
більш-менш заможний шляхтич був зобов’язаний володіти нею хоча б на рівні усного мовлення58. Своєю чергою латина була мовою науки. А тому кожен публічний акт або доказ
набутих вмінь ставав водночас свідченням оволодіння мистецтвом риторики, наявності вірної вимови, тренуванням пам’яті й спробою засвоєння граматичних норм59. Як зауважено
в «Курєрі Польскому», кавалери, “надаючи докази своїх вмінь, розважали зацікавленого
глядача”60. З газетного звіту стає зрозумілим, що наукові «експерименти» презентувалися з “доброю манерою”. Глядачам також пропонувалися французькі танці, фехтування і
стрільба в щит61.
Як вже зауважувалося, представники Академії також презентували свої вміння у присутності державних високопосадовців. Так сталося у травні 1753 р., коли цей навчальний
заклад відвідав Міхал Казимир Радзивил «Рибонька»62 – великий гетьман литовський і
воєвода віленський63. Він, подібно до інших можновладців, приїхав до Вільна у зв’язку
із реасумпцією справ Головним Трибуналом Великого князівства Литовського64. Перед
тим, як залишити місто, цей високопосадовець разом із сином – Каролем Станіславом
на прізвисько «Пане Коханку», мечником великим литовським65 – й іншими достойниками відвідав математичний «музей» Академії, в якому вони із захватом спостерігали
численні, розмаїті й цікаві експеременти. З преси можна дізнатися, що високим гостям
пропонувалися “[…] один за одним нещодавно винайдені […] ефекти електризації […]”66.
Окрім того, вони побачили “досить цікаві physicae experimentalis”67, під час яких за допомоги “великої сили” випарювалася вода і здійснювалися iнші effectus68, які походили ex
principiis dioptricis, catoptricis, hydrostaticis69. Наприкінці свого візиту до Академії Міхал
Казимир Радзивил “Побачивши praeparatoria70 до нового відкриття observatorii astronomii71, подарував facultati mathematicae72 цінний thelescopium gregorianum73 i пообіцяв інші
raritates”74.
З газетних звітів дізнаємося про те, що демонстрація в стінах Академії експериментів,
пов’язаних із “електризацією”, відбувалася в т.ч. у присутності дам. Значна увага до них з
боку жінок можливо зумовлювалася тим, що обсерваторію відкрили 1753 р. завдяки фундації Ельжбети Пузини з роду Огінських75, дружини мстиславського каштеляна. Вона була
не лише щедрою меценаткою єзуїтів, але й послідовною покровителькою точних наук76.
Аби показувати різні досліди (в т.ч. й ті, котрі здійснювалися у колегіумі), в академічному залі було розміщено меншу electrica машину та «інструменти», необхідні для проведення досліджень в сфері математики і експериментальної фізики. Демонстрація для
дам відбулася 16 травня. Варто додати, що серед глядачів були Бальбіна Пац77, дружина
каштеляна жмудського; Анна Хрептович78, дружина каштеляна брестського, з дочкою Маріанною79; Анна Тишкевич80, дружина тивуна віленського; Регіна Хрептович81, дружина
старости вербельського і чимало інших82. Більшість із них були так чи інакше пов’язані з
цим єзуїтським навчальним закладом, надаючи йому фундації або ж маючи чоловіків, які
здобували освіту в Академії (зокрема, йдеться про Хрептовича).
Таким чином, на шпальтах «Курєра Польского» міститься інформація, яка засвідчує
наукову і дидактичну діяльність єзуїтів в столиці Великого князівства Литовського. Аналіз
джерел доводить, що найбільше звітів про презентаційні заходи можна знайти в номерах
газети за кінець 1740-х – першу половину 1750-х рр. Можливо, подібний стан речей був
наслідком чи результатом дедалі зростаючого конфлікту між піярами і єзуїтами, який остаточно завершився в 1753 р. Адже тижневик був досить важливим пропагандистським знаряддям в руках Товариства Ісуса. Організація численних «публічних актів» і демонстрація
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«доказів» набутих вмінь починаючи з 1755 р. стали обов’язковим елементом «дидактики»
в рамках єзуїтського шкільництва. Всі наукові заходи, організовані членами Товариства
Ісуса та їхніми учнями, мали характер театральних видовищ, в яких можна вирізнити акторів (представників Академії), публіку (депутатів Головного Трибуналу Великого князівства Литовського і міську спільноту) та сценарій. Останній включав демонстрацію вмінь в
царині математики (і, насамперед, арифметики) або механіки. Чимало уваги приділялося
також історії та філософії. Варто підкреслити, що більшість подібних актів мала свого
персоніфікованого адресата. Ним був маршалок Головного Трибуналу або хтось з присутніх у місті державних чи церковних достойників. Публічна демонстрація студентами
своїх знань і вмінь була покликана зміцнити позиції єзуїтів на полі шкільництва, довести
їх наукову компетентність, а насамперед – здобути нових фундаторів і донаторів. Слід
також звернути увагу на те, що вочевидь існував «суспільний запит» на демонстрацію
наукових новинок і цікавинок. Подібні заходи стали «модними» і користувалися великою
популярністю. То провіщало прийдешню зміну, яку принесло із собою Просвітництво.
(Переклад з польської Сергія Сєрякова)
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