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nie dla okresu do połowy XIV w. i dla Nowego Miasta. Edyc-
ję spisów poprzedza zwięzły opis ustroju Torunia w oma-
wianym okresie w dwóch wersjach językowych: polskiej i nie-
mieckiej. 

Edycja obejmuje spisy rajców Starego i Nowego Miasta 
Torunia, ławników obu miast i ich sądów  przedmiejskich. Każ-
dy wpis opatrzony jest pełnym aparatem naukowym, a wszyst-
kie są  uporządkowane  chronologicznie. Można dzięki temu ła-
two zapoznać się z całym składem rady i ławy w danym roku. 
Jeżeli któryś z rajców lub ławników pełnił w danym roku je-
szcze jakiś urząd,  przy jego nazwisku widnieje odpowiednia ad-
notacja. Wydawca starał się też podać datę śmierci, ostatniej 
wzmianki o pełnionym urzędzie lub ostatniej wzmianki w ogó-
le. Informacje  te zamieszczono również w indeksie osób. Przy 
każdej osobie podano lata wszystkich pełnionych przezeń god-
ności i urzędów. Wykaz zastosowanych skrótów (s. 194) został 
zaopatrzony również w niemieckie nazwy urzędów. Omawiana 
publikacja może więc z powodzeniem służyć nie tylko polskie-
mu odbiorcy. Nie ma wątpliwości,  że będzie ona szeroko wyko-
rzystywana. 

M.  St. 

Ewa Z i e l i ń s k a , Kultura  intelektualna  kanoników 
regularnych  z klasztoru  w Kraśniku  w latach  1469-
-1563, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, ss. 198, 
Summary. 

Ewa Zielińska postawiła sobie za cel prześledzenie zain-
teresowań intelektualnych kanoników regularnych św. Augu-
styna z klasztoru w Kraśniku, obsadzonego w momencie fun-
dacji przez zakonników z wielce zasłużonego dla polskiej kul-
tury w średniowieczu klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu 
w Krakowie. Wybrany okres badań — lata 1469-1563 — to 
czas od fundacji  klasztoru po koniec sprawowania patronatu 
nad nim przez rodzinę Tęczyńskich. Właściwe studium poprze-
dza gruntowne, chociaż ograniczone stanem zachowania źró-
deł ukazanie dziejów klasztoru w tym okresie. Badania nad 
kulturą  intelektualną  E. Zielińska prowadziła, analizując  za-
wartość oraz zasady funkcjonowania  biblioteki klasztornej. 
W wyniku skrupulatnej kwerendy udało się jej ustalić grupę 
15 rękopisów, które w interesującym  okresie były na pewno 
własnością  biblioteki, oraz 19 dalszych, co do których nie ma 
pewności, że zostały doń włączone  przed 1563 r. Ponadto do 
biblioteki należało lub mogło należeć w tym okresie 59 inkuna-
bułów oraz 47 druków z XVI w. Wśród tych materiałów bib-
liotecznych, odzwierciedlających  kontemplacyjny, a zarazem 
duszpasterski charakter zakonu, dominuje piśmiennictwo ka-
znodziejskie, szerzej była reprezentowana biblistyka, patrysty-
ka, teologia, hagiografia,  prawo kanoniczne, a także muzyka. 
Śledząc  chronologię dopływu ksiąg  do biblioteki, autorka do-
chodzi do wniosku, że życie intelektualne w klasztorze rozwija-
ło się najżywiej w drugiej połowie XV w. Pracę wzbogacają  wy-
kazy inkunabułów i starodruków z biblioteki klasztornej, zesta-
wienia bibliograficzne  (źródeł rękopiśmiennych i drukowa-
nych, literatury) oraz materiał ilustracyjny. 

W.  Mr. 

Ludwik P i e c h n i k SJ, Powstanie  i rozwój jezuickiej 
„Ratio  studiorum"  (1548-1599),  Wydawnictwo WAM 
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna  „Ig-
natianum", Kraków 2003, s. 264. 

Zakon jezuitów przeżywał od czasu swego powstania 
w 1540 r. do chwili obecnej czasy wzlotu i upadku, a nawet ka-
tastrofy,  związanej  z likwidacją  w 1773 r. Okazała się ona przej-
ściowa, a dzisiaj zgromadzenie cieszy się zasłużonym uzna-
niem, co zawdzięcza wewnętrznemu odrodzeniu i skutecznemu 
szukaniu nowych dróg. Różnie oceniane było szkolnictwo za-
konne, obecnie w sposób wyważony, z eksponowaniem zarów-
no osiągnięć,  jak i niedociągnięć.  W decydującym  stopniu na 
drogę ku obiektywizmowi ocen wpływ wywierało w ostatnim 
stuleciu doskonalenie warsztatowe i autokrytycyzm ze strony 
badaczy zakonnych. To samo można powiedzieć o ewolucji 
ocen ze strony historyków świeckich, przez długi czas pozosta-
jących  pod wpływem staropolskiej jednobarwnej publicystyki 
(szerzej zob. M. Kosman, Jezuitów  polskich  portret  własny w ba-
daniach  ostatniego  stulecia,  „Odrodzenie i Reformacja  w Pol-
sce", 42, 1998, s. 213-227). W dorobku twórczym środowiska 
Societatis Jesu przełomowe znaczenie miało dzieło ks. Stani-
sława Bednarskiego Upadek  i odrodzenie  szkół  jezuickich w Pol-
sce (Kraków 1933), jak najsłuszniej wznowione techniką  re-
printu jako tom trzeci serii klasyków jezuickich. 

Znaczna jest bibliografia  prac dotyczących  kultury jezuic-
kiej w Polsce z ostatniego półwiecza, w tym na temat szkolnic-
twa na terenie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Trwałe 
miejsce zajmuje tu obecny senior badaczy zakonnych, znany 
z predylekcji ku źródłom swego zgromadzenia z XVI-XVIII w., 
autor fundamentalnej  monografii  Akademii Wileńskiej, Lud-
wik Piechnik. Niestrudzony badacz postanowił ostatnio przy-
swoić czytelnikowi polskiemu dokument szczególnej wagi dla 
wprowadzenia (wraz z oryginałem łacińskim) podstawowego 
zbioru ustaw z zakresu szkolnictwa z 1599 r. Nieco wcześniej 
(Warszawa 2000) Kalina Bartnicka i Tadeusz Bieńkowski ogło-
sili krytyczną  — dwujęzyczną  — edycję tego dokumentu: Ratio 
atque institutio  studiorum  SJ  czyli Ustawa  szkolna  Towarzystwa 
Jezusowego  (1599).  We wstępie ci wytrawni badacze napisali: 
„Ratio studiorum  formowała  nie tylko szkołę jezuicką,  ale też 
wpłynęła decydująco  na formowanie  nowożytnej szkoły euro-
pejskiej w ogóle. Doniosłość jezuickiej ustawy szkolnej dla roz-
woju myśli pedagogicznej powodowała przekłady tekstu łaciń-
skiego na nowożytne języki europejskie: niemiecki, włoski, an-
gielski, francuski". 

Opinię tę aprobująco  przypomniał na początku  Przedmo-
wy L. Piechnik, zauważając,  że zapewne z powodu istnienia 
owych przekładów na Zachodzie krytyka szkoły jezuickiej była 
łagodniejsza niż w Polsce. Sądzę,  że jest to spore uproszczenie, 
wynikające  z jednostronnie pozytywnego spojrzenia badacza 
na dokonania Societatis Jesu. Wspomniany S. Bednarski przed 
siedmiu dziesięcioleciami zachował w tym względzie większy 
dystans. 

Bezsprzeczną  zasługą  wydawnictwa jest udostępnienie 
czytelnikowi polskiemu obszernego aneksu źródłowego w po-
staci Uwag  prowincji polskiej  Towarzystwa  Jezusowego  na temat 
„Ratio studiorum",  spisanych podczas specjalnych narad prze-
prowadzonych w 1586 r. w Wilnie, wówczas od niedawna cen-
tralnym — po zlokalizowaniu tam Akademii — ośrodku nau-
kowo-edukacyjnym jezuitów w Rzeczypospolitej. Te interesujące 


