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Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego,t. I: Polonia, opracowali Andrzej Pa-

weł B i e ś SJ, Ludwik G r z e b i e ń SJ, Marek I n g l o t SJ, Wyższa Szkoła Folozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum —Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 431.

Kiedy przed trzydziestu kilku laty, gromadząc materiały do rozprawy o reformacji i kontrreformacji na Litwie, zjawiłem się — młody historyk przed habilitacją — w krakowskiej siedzibie Societatis Jesu przy ul. Kopernika 26, niezwykle
uczynny ks. Bronisław Natoński, ówczesny opiekun archiwaliów, udostępniał kserokopie, przynosząc je do rozmównicy. Od
tego czasu minęła cała epoka, została zbudowana znakomita Biblioteka Naukowa z licznymi pomieszczeniami, świetnie zaopatrzona, przede wszystkim jednak ujrzały światło dzienne liczne publikacje własne i zagraniczne zakonu (trudna do przecenienia zasługa Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, czyli WAM, obecnie firmującego je wespół z WSFP Ignatianum),
w tym edycje źródłowe oraz informatory. Bezcennym przewodnikiem po jego dziejach i sprawach jest fundamentalna Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995 (Kraków 1996), przygotowana przez zespół pod kierownictwem ks. prof. Ludwika Grzebienia, długoletniego dyrektora wspomnianej Biblioteki Naukowej przy Kolegium Księży
Jezuitów w Krakowie. Postaci tej prezentować nie trzeba, zna ją doskonale każdy badacz kultury staropolskiej, niejeden
z nich uczestniczył autorsko w okazałej księdze pamiątkowej na 60-lecie urodzin (Jezuicka ars historica, Kraków 2001, pod
red. M. Inglota i S. Obirka), z jej charakterystyką dorobku uczonego oraz wykazem dotychczasowych publikacji.
Przed sobą mam znakomity informator o zachowanych w centrali rzymskiej materiałach do dziejów polskich jezuitów.
Jest nim wydany w starannej szacie graficznej tom, otwierający serię „Źródła do Dziejów Kultury" jako nr 1 cyklu „Inwentarze i katalogi". Jej tytuł zapowiada duże usprawnienie pracy nie tylko nad dziejami zakonu w epoce staropolskiej; Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego — a jest to tom I zatytułowany: Polonia, przygotowany przez Ludwika
Grzebienia (jako redaktora naukowego), Andrzeja Pawła Biesia (autora m.in. książki: Recepcja społecznego nauczania Leona XIII w publikacjach jezuitów galicyjskich 1884-1914, Kraków 1996, a także licznych biogramów, wydawcy kilku książek
pod patronatem WAM) oraz Marka Inglota, profesora Gregorianum i pracownika Archivum Romanum Societatis Iesu,
z którego bogatego dorobku rozprawa pt. La Compagnia di Gesu nell'imperio Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia (Roma 1997), opublikowana jako tom 63 „Miscellanea Historiae Pontificiae" winna jak
najrychlej doczekać się również wydania w języku polskim — jeśli nie od razu w całości, to przynajmniej w postaci kilkuarkuszowego studium, do czego autor jest od pewnego czasu gorąco zachęcany.
Ci wszyscy, którzy w Polsce korzystają ze źródeł jezuickich okresu przedrozbiorowego, z pełnym uznaniem podchodzą
do skrupulatnej i bogatej dokumentacji, a także do potrójnego ich sporządzania: dla miejscowego kolegium, dla prowincji
oraz dla generała zakonu. I to całe szczęście, ponieważ zawieruchy wojenne sprawiły, że egzemplarze krajowe przeważnie
uległy zagładzie w ciągu kilku ostatnich wieków, ostała się natomiast w całości ta część, która była przekazywana do Rzymu
i jest dostępna w archiwum centralnym (Archivum Romanum Societatis Jesu), znacznie mniej przez losy przetrzebionym.
Obecnie nie tylko tam, ponieważ w XX w. zaczęto sprowadzać do Krakowa na szeroką skalę fotokopie, czemu początek dało ich 90 tomów, sporządzonych około 1930 r. dzięki pomocy ówczesnego generała-rodaka, Włodzimierza Ledóchowskiego, oraz sfinansowaniu zadania przez Polską Akademię Umiejętności. Dzieło rozpoczęte przez Stanisława Bednarskiego kontynuowali z równą energią jego następcy, dzięki czemu dziś można pod Wawelem znaleźć znacznie więcej źródeł jezuickich z czasów przedrozbiorowych niż to miało miejsce — o czym na wstępie wspomniałem — przed trzydziestu kilku laty, w dodatku znakomita baza lokalowa i techniczna zapewnia komfortowe warunki do korzystania z nich. Przede wszystkim liczy się jednak budzący głębokie uznanie wysiłek badaczy w Krakowie (od Jana Poplatka i Bronisława Natońskiego do
Ludwika Grzebienia, a także ich współpracowników) oraz w Rzymie (podjęta na szeroką skalę akcja mikrofilmowania poloników z ARSI).
Pracom tym towarzyszy — a może lepiej: wieńczy je — dzieło o charakterze informacyjnym, dzięki któremu źródła
wejdą do szerokiego obiegu naukowego, w postaci pięciotomowego inwentarza, którego tom I został wyżej zasygnalizowany. Jego podstawowy zrąb stanowią korespondencja, katalogi krótkie (catalogus brevis) i trzyletnie (catalogus triennalis),
nadto materiały wizytacyjne, historyczne, misyjne, nekrologi, obejmujące lata 1564-1773. O ich zawartości informuje przejrzysty spis treści, niezastąpionymi przewodnikami po tej ostatniej są zaś indeksy — osób i miejscowości. Książka zawiera
też podstawową bibliografię, zapewne bardziej nieodzowną użytkowi zagranicznemu niż polskiemu badaczowi.
Całość została zaplanowana na pięć woluminów — kolejne to przygotowane do druku (420 s., planowana publikacja:
koniec 2003 r.) Lituania (po wydzieleniu się na początku XVII w. tej prowincji, obejmującej zresztą m.in. Mazowsze), materiały dotyczące całej Rzeczypospolitej (głównie korespondencja XVI-wieczna i dokumentacja ślubów zakonnych) — podobnie jak poprzednie z wielkiego zespołu Asystencja Niemiec. Tom IV zamyka prezentację materiałów sprzed likwidacji
zakonu, tyle że znajdujących się w innych zespołach ARSI, tom V zaś (z zespołu Russia) dotyczy obszaru Białorusi w okresie 1773-1820, kiedy zlikwidowany przez papieża, przetrwał on z woli Romanowów w Cesarstwie Rosyjskim. Kompetentny
trzyosobowy zespół twórców dzieła gwarantuje jego nie tylko solidne, ale i szybkie przygotowanie do druku, który jest możliwy przy uzyskaniu stosownych środków. W przypadku pierwszego tomu dostarczył je patron z rzymskiej centrali (Institutum Historicum Societatis Iesu), który wcześniej zabezpieczył akcję mikrofilmowania tamtejszych poloników. Nadzieja wydawców co do następnych części wiązała się z Komitetem Badań Naukowych.
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Wagi publikacji nie potrzeba uzasadniać, zawiera ona materiały nie tylko do wewnętrznych dziejów zakonu i Kościoła
w Polsce, ale mają one pierwszorzędne znaczenie również dla badaczy dziejów państwa i społeczeństwa, przede wszystkim
w wymiarze politycznym, kulturalnym i społecznym, nie mówiąc o biografiach aktorów sceny publicznej, tych „z pierwszych
stron gazet", a także z dalekiego, ale ważnego zaplecza. Wykaz materiałów wystarczająco przemawia za ich znaczeniem dla
XVII i XVIII w. Pamiętajmy, że były to czasy postępującej integracji Rzeczypospolitej, stopniowo utożsamianej z pojęciem
„Polska", nadrzędnym wobec Korony i Wielkiego Księstwa oraz ich części składowych. Zakon dzięki swej strukturze w tym
procesie odegrał istotną rolę. Jezuici byli przenoszeni co kilka lat znad Wisły i Warty nad Wilię, Niemen czy Prypec, jako
wykładowcy wywierali wpływ na uczniów studiujących w Poznaniu i Kaliszu, Krakowie i Wilnie, Pińsku, Nieświeżu i Lwowie. Na ten aspekt ich działalności zwracają uwagę badacze niekonfesyjni, zresztą coraz ściślej współpracujący z historykami kościelnymi, ku obopólnemu pożytkowi. O ewolucji warsztatowej pisałem przed kilku laty na łamach „Odrodzenia i Reformacji w Polsce" (t. XLII, 1998, s.213-227), tam też zaakcentowałem dokonania ostatnich pokoleń uczonych z krakowskiego kręgu Societatis Iesu. Znajdują się wśród nich dzieła badaczy, którzy zasłużyli na miano klasyków historiografii jezuickiej i zapoczątkowali taką właśnie nową serię wydawniczą (Bronisław Natoński, Jan Poplatek, a przede wszystkim autor
przełomowego pod względem warsztatowym dzieła o szkolnictwie zakonnym w XVIII w. — Stanisław Bednarski).
Marceli Kosman
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań

Bazyli R u d o m i c z, Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672,

tłum. Władysław Froch, oprac. Marian L. Kl e m e n t o w s k i, cz. 1-2, Wydawnictwo
UMCS, Lublin 2002.
Diariusz Bazylego Rudomicza, który w przekładzie polskim ukazał się nakładem Wydawnictwa UMCS, to niewątpliwie istotna pozycja w dorobku edytorskim pamiętnikarstwa staropolskiego. Przede wszystkim ze względu na osobę autora.
Bazyli Rudomicz był uczonym o bogatym dorobku naukowym, rektorem Akademii Zamojskiej i członkiem najwyższych
władz tej uczelni, mieszczaninem zamojskim pełniącym urzędy w sądownictwie miejskim i dominialnym. Te przymioty wyznaczały krąg osób, wśród których Rudomicz przebywał, oraz wpłynęły na tematykę jego codziennych zapisek.
Autor diariusza był mieszczaninem. To dosyć istotny fakt, którego jednak M. L. Klementowski w swoim wstępie wyraźnie nie zaznaczył (Wstęp, s. VI-VII). Tymczasem pochodzenie społeczne spowodowało, że Bazyli Rudomicz nie znalazł
się w centrum wydarzeń militarnych i politycznych epoki, jak pamiętnikarze szlacheccy tego okresu: Jan Chryzostom Pasek,
bracia Maskiewiczowie, Kazimierz Sarnecki czy Stanisław Niezabitowski. W dużym stopniu zdeterminowało to punkt widzenia przez autora diariusza otaczającej go rzeczywistości. Czytając poszczególne zapiski, można odnieść wrażenie, że wydarzenia związane z sytuacją kraju interesują Rudomicza w stopniu najwyższym, ale to, co dzieje się na frontach walk
i w centrum władzy, jest dla niego w pewien sposób odległe i nierzeczywiste. Tym bardziej, że cała jego wiedza na ten temat
pochodzi z drugiej ręki, a nadchodzące informacje mają niejednokrotnie posmak plotek. Stąd być może dające się wyczuć
z treści diariusza przeświadczenie jego twórcy o niemożności wpływania na rozgrywające się wydarzenia. Wszystko, na co
może zdobyć się Rudomicz w trudnych chwilach, to modlitwa i westchnienie do Boga z prośbą o odwrócenie złej sytuacji.
Taka postawa jest szczególnie wyrazista, gdy nasilają się działania zbrojne (potop szwedzki) lub dochodzi do przełomowych
napięć politycznych w kraju (rokosz Lubomirskiego).
Fatalizm i bierność Rudomicza kończą się jednak, gdy wojna i polityka dotyczą osób i miejsc jemu najbliższych. Trwogę budzi w nim oblężenie Zamościa przez Szwedów w 1656 r. oraz pojawienie się pod miastem wojsk Rakoczego rok później, żywo interesuje się konfliktem o ordynację zamojską, osobiście uczestniczy w uroczystościach koronacji Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Wątek wydarzeń lokalnych jest w dzienniku dominujący. Z tego też powodu trudno przecenić wartość dzieła jako źródła do historii regionu, splatają się w nim bowiem dzieje Akademii Zamojskiej z dziejami Zamościa
i ziemi chełmskiej. W codziennych relacjach Rudomicz pisze o swojej pracy, funkcjonowaniu uczelni i ludziach z nią
związanych. Z troską donosi o jej kłopotach finansowych, ale jednocześnie, jako dobry organizator, skrupulatnie odnotowuje dochody Akademii i ich podział pomiędzy profesorów. Obowiązki naukowe Bazyli Rudomicz dzielił z wykonywaniem
jurysdykcji, jako że przez wiele lat był sędzią Trybunału Zamojskiego oraz wójtem Zamościa. Wątek z tym związany odkrywa przed nami panoramę codziennego życia miasta. Dzięki diariuszowi możemy wniknąć w mechanizmy kierujące wyborami władz miejskich oraz podejmowaniem najważniejszych decyzji, także dotyczących sądownictwa. Dla historyków zajmujących się dziejami Zamościa szczególnie istotne wydają się być informacje, odnoszące się do składu osobowego rady miejskiej. Rudomicz odnotowuje bowiem nie tylko nazwiska rajców, ale stykając się z nimi na co dzień, obrazowo kreśli ich sylwetki. Zresztą krąg osób uwiecznionych w diariuszu jest imponujący, świadcząc o rozległych kontaktach rektora Akademii
Zamojskiej. W zapiskach odnajdujemy nazwiska najrozmaitszych osób, począwszy od najbardziej znaczących i zasłużonych
dla Zamościa i ordynacji (Jan Zamoyski, księżna Gryzelda Konstancja Wiśniowiecka), poprzez lokalnych działaczy szla-

