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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-
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checkich (Jerzy Szornel, Jan Karol Romanowski) i krąg ludzi nauki, a skończywszy na licznej rzeszy duchowieństwa różnych wyznań, urzędników ziemskich, grodzkich, miejskich oraz zwykłych mieszczan.
W zapiskach Bazylego Rudomicza ważne, choć nie wiodące miejsce zajmuje jego rodzina. Rektor najczęściej pisze
o swoich dzieciach: Samuelu, Kazimierzu, Eufrozynie i Annie, rzadziej i z mniejszym zaangażowaniem o żonie Krystynie.
Tym, co najbardziej zajmuje Rudomicza i co trafia na karty diariusza, są sprawy majątkowe oraz koszty utrzymania rodziny. Ze szczególną dokładnością odnotowuje w tym przypadku wydatki poniesione na zakup odzieży dla dzieci i żony, wraz
z podaniem daty dziennej, kiedy konkretny ubiór zaczął być noszony. Z diariusza dowiadujemy się także o chorobach, które przeszedł Rudomicz i jego bliscy. Fragmenty temu poświęcone są pełne szczegółów, zaświadczających o zainteresowaniach medycznych autora dziennika. Obawa o życie dzieci, szczególnie mu bliskich, znajduje ujście w notowaniu kolejnych
rocznic urodzin syna i córek. Wśród tego rodzaju zapisek, można by je nazwać jubileuszowymi, sporadycznie pojawiają się
natomiast takie, które mówią o rocznicy ślubu Bazylego Rudomicza i Krystyny z Hyttymerów (1661 i 1666 rok). Rzuca to
pewne światło na ich związek, nie należący chyba do najszczęśliwszych, chociażby ze względu na bujne życie towarzyskie
rektora Akademii Zamojskiej i jego skłonność do nadużywania alkoholu. Natomiast głębsze poznanie życia codziennego
rodziny Rudomiczów jest utrudnione, ponieważ autor diariusza o nim nie pisze. Kwestie tego dotyczące zamyka zazwyczaj
w jednym zdaniu: „Zajmowałem się sprawami domowymi", co przemawia za marginalnym traktowaniem tego rodzaju zajęć. Można zatem skonstatować, że w pojęciu autora zapisek ważne i godne odnotowania były jedynie niektóre problemy
nurtujące jego i jemu najbliższych, a ich odnotowanie wiązało się z podkreśleniem własnej pozycji jako głowy rodziny.
Powyższe wątki nie wyczerpują w całości tematyki diariusza. Bogactwo poruszonych w nim problemów skłoniło autorów opracowania do ich podziału na osiem grup tematycznych. Odnoszą się one do: I. życia rodzinnego i towarzyskiego Bazylego Rudomicza, II. działalności Akademii Zamojskiej, III. życia codziennego Zamościa, IV. zagadnień praktyki medycznej, V. sądownictwa miejskiego, VI. życia religijnego, VII. dziejów politycznych kraju, VIII. innych zagadnień (Diariusz, cz. 1, s. XLVIII i nn.). Podział ten w pełni odzwierciedla bogatą treść dziennika, jak też wskazuje na możliwości badawcze, które ze sobą niesie. Były one zresztą już wielokrotnie wykorzystane w szeregu artykułów W. Frocha i M. L. Klementowskiego.
Dzięki przekładowi z łaciny, którego dokonał W. Froch, otrzymaliśmy polską wersję diariusza Bazylego Rudomicza.
Tłumacz jest również autorem opracowania filologicznego źródła. Biorąc pod uwagę tłumaczenie, warto zwrócić uwagę na
zastosowaną terminologię, określającą różnego rodzaju urzędników. W przypadku łacińskiego słowa notarius tłumacz zdecydował się na użycie polskiego „notariusz", które odnosi zarówno do notariuszy publicznych, jak też urzędników z kancelarii miejskich lub grodzkich (np. Diariusz, cz. 1, s. 10, 51, 93, 145 i inne). Tymczasem źródła z epoki oraz literatura przedmiotu określają tych ostatnich jako pisarzy (miejskich, grodzkich, ziemskich itd.). W omawianym przypadku bardziej odpowiednie byłoby zatem słowo pisarz, które dodatkowo odróżniałoby tego rodzaju urzędników od wspomnianych notariuszy
publicznych. Niezbyt trafny wydaje się być także przekład łacińskiego capitaneus, gdy mowa o Krzysztofie Zamoyskim (Diariusz, cz. 1, s. 46, zapis z 24 VI 1657 r.). Władysław Froch tłumaczy to słowo na polskie „kapitan", chociaż w dostępnych
słownikach capitaneus to przede wszystkim starosta, rozumiany jako namiestnik królewski, lub dzierżawca dóbr ziemskich.
W związku z tym nie ma żadnych podstaw do tego, aby wnioskować, iż Krzysztof Zamoyski to „kapitan wojsk zamkowych
Jana Sobiepana Zamoyskiego", jak określili go autorzy opracowania w indeksie (Diariusz, cz. 2, s. 467).
W opracowaniu edytorskim tekstu źródła zwraca przede wszystkim uwagę niekonsekwencja w zastosowaniu przypisów
rzeczowych. Wydawca wybiórczo objaśnia różnego rodzaju obrzędy (np. ceremonia wywodu, Diariusz, cz. 1, s. 115) lub tłumaczy je dopiero po kolejnym odnotowaniu w źródle, jak w przypadku litkupu (zapis z 4 V 1661 r. — Diariusz, cz. 1, s. 215,
wcześniej mowa o nim była w zapisie datowanym na 8 1 1660 r. — Diariusz, cz. 1, s. 150). Zdarzają się także niedociągnięcia
merytoryczne. Na przykład autor opracowania bezkrytycznie przyjął informację Rudomicza o sprawowaniu przez Jana Karola Romanowskiego funkcji chorążego chełmskiego, co jest sprzeczne z ustaleniami zawartymi w literaturze przedmiotu
(Urzędnicy ziemi chełmskiej i województwa bełskiego XIV-XVIII
wieku, oprac. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992,
nr 1144). Ponadto, wbrew deklarowanemu w nocie wydawniczej podporządkowaniu edycji autografu Rudomicza odpowiedniej instrukcji wydawniczej, W. Froch pominął w niektórych miejscach jej zalecenia, czego przykładem jest brak prawidłowo odnotowanej datacji, znajdującej się w zapisce z 13 VII 1666 r. (Diariusz, cz. 2, s. 104).
Opracowaniem historycznym i historycznoprawnym diariusza Bazylego Rudomicza zajął się Marian L. Klementowski,
który we wstępie do edycji źródła obszernie nakreślił sylwetkę rektora Akademii Zamojskiej. Dzięki temu dowiadujemy się
o działalności naukowej Rudomicza, jako profesora zamojskiej uczelni i członka jej najwyższych władz oraz jako medyka
prowadzącego szeroką praktykę lekarską. Poznajemy również przejawy aktywności Rudomicza na polu zarządzania Zamościem, a także jego udział w sądownictwie miejskim. Każdy z tych obszarów działalności autora diariusza stanowi dla
M. L. Klementowskiego przyczynek do pokazania szerszego spektrum zagadnień, wykraczających poza osobę Rudomicza.
W tym niestety tkwi podstawowa słabość wywodów zawartych we wstępie, wśród nagromadzenia szeregu szczegółów ginie
bowiem zasadniczy wątek rozważań, a podstawowe informacje na temat Rudomicza są trudno uchwytne albo w ogóle pominięte (np. sprawa pochodzenia stanowego). Być może po części zostało to spowodowane nie do końca trafną kompilacją
fragmentów diariusza i różnych wątków pochodzących z jego dotychczasowych opracowań, które ostatecznie złożyły się na
treść wstępu. Zabieg ten wpłynął również na merytoryczną stronę rozważań i szereg wniosków, jak się wydaje, nazbyt pochopnie sformułowanych, np. w kwestii wynagrodzenia za prowadzenie spraw w sądzie. Zapis z 18 VII 1663 r. (Diariusz,
cz. 1, s. 311), na którym M. L. Klementowski oparł twierdzenie o stronniczości Rudomicza przy ferowaniu wyroków (Wstęp,
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s. XXVII), nie upoważnia do takich wniosków przede wszystkim dlatego, że Rudomicz nie występował w opisanej sprawie
jako sędzia. Inne przykłady wyróżnione przez M. L. Klementowskiego (Wstęp, s. XXVII) zarówno dotyczą sytuacji, w których postawa Rudomicza jako sędziego może budzie zastrzeżenia, jak też odnoszą się do prac, często będących źródłem dochodów dla osób związanych z jurysdykcją (np. sporządzenie tekstu ugody między stronami). Wątpliwości budzą także niektóre twierdzenia, odnoszące się do ustroju miasta Zamościa i wyboru jego władz. Trudno bowiem przyjąć bez jednoznacznego potwierdzenia źródłowego, że istniały przepisy nakazujące, aby na urząd wójta lub rajcy wybierano osoby pełniące
wcześniej funkcję ławnika. Taką tezę wysunął M. L. Klementowski (Wstęp, s. XVIII), nie dostrzegając jednak, że w cytowanym fragmencie diariusza nie ma wyraźnej wzmianki o istnieniu takich przepisów (Diariusz, cz. 2, s. 338). O tego rodzaju
zależnościach, jako warunku koniecznym do uzyskania funkcji wójta lub rajcy, nie wspomina także prawo magdeburskie
ani nie potwierdzają ich najnowsze badania nad miastami prywatnymi (np. J. Łosowski, Kancelarie miast szlacheckich województwa lubelskiego od XV do XVIII wieku, Lublin 1997). Natomiast należy zgodzić się z autorem wstępu w tym, że w Zamościu mogła ustalić się tego typu tradycja, na co jednoznacznie wskazuje relacja z wyborów urzędników miejskich, odnotowana pod datą 3 I 1671 r.
Nieprecyzyjne są ponadto wyjaśnienia M. L. Klementowskiego, dotyczące sądownictwa Ordynacji Zamojskiej i roli, jaką odegrał w nim Rudomicz. Wydawca pisze o podporządkowaniu szlachty sądom wójtowsko-ławniczym i sołtysim (Wstęp,
s. XX), powołując się przy tym na własne badania, które jednak tego rodzaju konkluzji nie zawierają (zob. M. L. Klementowski, Sądownictwo wyższe Ordynacji Zamojskiej jako swoisty wizerunek styku różnorodnych kultur prawnych międzyrzecza
Wisły i Bugu w XVI do XVIII w., w: Dzieje Lubelszczyzny, pod red. J. Kłoczowskiego, t. VI, cz. 1, Warszawa 1989, s. 283-303). Jest to ponadto sprzeczne z realiami epoki. Mowa jest także o zasiadaniu Rudomicza w sądzie grodzkim (Wstęp,
s. XXII, XXIII), przy czym M. L. Klementowski nie sprecyzował, który z sądów Ordynacji określa tym mianem. Na pewno
nie chodzi tutaj o typowe sądy grodzkie, działające na terenie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, już bowiem sam fakt
mieszczańskiego pochodzenia Rudomicza wykluczał go ze składu takiego sądu. Nawet jeśli przyjmiemy za M. L. Klementowskim, że kompetencje jurysdykcji grodzkiej uzyskiwał Trybunał Zamojski (zob. M. L. Klementowski, op. cit., s. 292), to
trudno określać go mianem grodzkiego ze względu na władzę, którą reprezentował.
Wydawnictwo UMCS, którego nakładem ukazał się dziennik Bazylego Rudomicza, dołożyło wszelkich starań, aby potencjalnego czytelnika przyciągnąć nie tylko interesującą treścią, ale również atrakcyjną stroną zewnętrzną wydania. Stąd
bogata szata graficzna publikacji (m.in. dwa woluminy w twardych oprawach, umieszczone w futerale ozdobionym herbem
Zamoyskich), którą dodatkowo wzbogacają liczne ilustracje oraz mapka ukazująca podróże Bazylego Rudomicza, dołączona do tomu drugiego. Wnikliwy, a co ważniejsze spostrzegawczy czytelnik dostrzeże jednak już przy pierwszym zetknięciu
z książką, że wśród tego bogactwa kryje się szereg niedociągnięć technicznych, które przy takiej randze wydania nie powinny mieć miejsca. Oto bowiem na grzbiecie futerału, w tytule dzieła Rudomicza popełniono błąd i zamiast daty 1656 widnieje rok 1665, ze strony XIII Wstępu możemy się dowiedzieć o niskiej frekwencji studentów Akademii Zamojskiej na wykładach z fizyki w latach 1657-1658, natomiast ze strony 4 dziennika — że 30 i 31 I 1656 r. to były dwie następujące po sobie
niedziele. Są to najbardziej jaskrawe przykłady błędów, które wymknęły się korektorom i pozostaje tylko mieć nadzieję, że
nie ma ich więcej.
Osobną kwestią do rozważenia jest dobór materiału ilustracyjnego. Wydaje się bowiem, że w tym przypadku o selekcji
zadecydowały w większym stopniu względy komercyjne (w negatywnym znaczeniu tego słowa) aniżeli merytoryczne. W publikacji napotykamy bowiem albo ilustracje i wizerunki osób w niewielkim stopniu związanych z opisywanymi przez Rudomicza wydarzeniami (np. znaki notariuszy publicznych, generałowie wojsk szwedzkich), albo reprodukcje dobrze znane
i wielokrotnie publikowane (np. władców polskich, hetmanów wojskowych, magnatów). Wątpliwości budzi także potrzeba
zamieszczania portretów Marii Kazimiery, żony Jana III Sobieskiego, w obydwu tomach wydania. Wreszcie nie można
przemilczeć braku dwóch wizerunków Bogusława Radziwiłła, odnotowanych w spisie ilustracji tomu pierwszego. Na tym tle
najlepiej prezentują się interesujące reprodukcje źródeł pisanych, na które składają się karty rękopisu dziennika Bazylego
Rudomicza oraz innych jego dzieł, a także karty z akt Akademii Zamojskiej. Niestety całość materiału ilustracyjnego nie
została dostatecznie opracowana. Niektóre ilustracje nie zawierają podpisów, co dodatkowo, wobec braku numeracji, utrudnia ich odnalezienie w spisie i odczytanie informacji na ich temat 1 .
Do drugiego tomu dziennika Bazylego Rudomicza dołączono mapkę, obrazującą jego podróże w latach 1656-1671.
Dzięki temu możemy śledzić przebieg każdej z nich, odwołując się do opisu, który daje sam Rudomicz. Mapa jest jednocześnie odzwierciedleniem zasięgu kontaktów rektora Akademii Zamojskiej. Tym samym jest ona przydatną pomocą, która jednak mogła zostać wzbogacona o itinerarium opisywanych podróży, Rudomicz bywał bowiem w niektórych miejscach
kilkakrotnie, czego mapa nie oddaje.
Robert Jop
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Historii

1

Niemniej za oprawę edytorską Efemerosa Wydawnictwo otrzymało nagrodę na IX Wrocławskich Targach Książki Naukowej w 2003 r.

