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ówczesnych, rozpowszechnionych na Zachodzie, tzw. kronik reformatorskich  stanowi jedyny dotychczas znany przykład ta-
kiej kroniki z ziem polskich. 

W ten sposób lokalna kronika klasztorna nabiera wymiaru znacznie szerszego. Okazuje się niezwykle ciekawym i wy-
dajnym źródłem dla poznania późnośredniowiecznego społeczeństwa, przede wszystkim, rzecz jasna, ówczesnego życia za-
konnego oraz samych zakonników. Pozwala też na badania nad ówczesnymi reformami  zakonnymi, procesem niezwykle 
ważnym i powszechnym, jednak słabo poznanym na ziemiach polskich. 

Omawiana pozycja stanowi niezwykle cenny i wartościowy wkład zarówno w edytorstwo polskie, jak i w poznanie rea-
liów późnośredniowiecznego życia zakonnego oraz, szerzej — późnośredniowiecznego społeczeństwa. Jako taka wejdzie 
zaś na stałe do historiografii  polskiej, stając  się niezbędną  pomocą  dla wszystkich badaczy nie tylko dziejów Śląska,  ale hi-
storii zakonów i Kościoła, a także przemian społecznych oraz zachodzących  w mentalności i postawach duchowo-religijnych 
w XV w. 

Marek  Derwich 
Uniwersytet  Wrocławski 

Instytut  Historii 

Genealogien  zur Papstgeschichte,  bearb. von Christoph We b e r unter Mitwirkung von Mi-
chael Becker , cz. 3-6 (Päpste  und Papstum,  t. 29 cz. 3-6), Anton Hiersemann, Stuttgart 
2001-2002, ss. 982,1094. 

O dwóch pierwszych częściach kilkutomowej edycji Genealogien zur Papstgeschichte  była już mowa w „Studiach Zród-
łoznawczych", w związku  z poświęconą  im recenzją1.  W latach 2001-2002 ukazały się drukiem kolejne cztery części, przy 
czym szósta jest zarazem ostatnią  z zaplanowanych. Tym samym zainteresowany badacz, przede wszystkim genealog, ale 
obok niego i historyk Kościoła, dysponuje już kompletem tej przydatnej publikacji, zaopatrzonej na końcu (tj. właśnie 
w części szóstej) w zbiorcze indeksy, ułatwiające  poruszanie się w obrębie całości. Pojawia się zatem dogodna okazja, by 
w ramach obecnej recenzji zarówno omówić pokrótce zawartość owych czterech kolejnych części, jak i spojrzeć całościowo 
na to kompendium. 

O autorze publikacji, którym jest Christoph Weber, była już mowa przy prezentacji dwóch pierwszych części. Jego za-
interesowania badawcze ukierunkowane są  zdecydowanie na prozopografię  hierarchii Kościoła katolickiego w czasach no-
wożytnych i najnowszych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Kurii Rzymskiej. W ów nurt wpisuje się m.in. ogło-
szona w 1978 r., w ramach tej samej serii Päpste und  Papsttum,  dwutomowa praca Kardinäle  und  Prälaten  in den  letzten  Jahr-
zehnten der  Kirchenstaates,  czy również wydany drukiem w roku 1994, nakładem włoskiego Ufficio  Centrale per i Beni Ar-
chivistici (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali), jako tom użytecznej serii Pubblicazioni degli  Archivi di  Stato.  Sussi-
di,  pokaźny wolumin Legati e governatori  dello  Stato  Pontificio  (1550-1809),  który wszakże nie jest typowym słownikiem bio-
graficznym. 

Edycja Genealogien zur Papstgeschichte,  jak sam tytuł wskazuje, leksykonem biograficznym  tym bardziej nie jest, stano-
wi wszakże niewątpliwą  pomoc warsztatową  dla osób zajmujących  się biografistyką  kręgów kościelnych. W oparciu przede 
wszystkim o starsze tego rodzaju wydawnictwa genealogiczne oraz o materiały źródłowe z ponad trzydziestu archiwów wło-
skich oraz kilku niemieckich, autor zestawił w postaci tablic rodowody kilkuset rodzin wpisanych w dzieje papiestwa w cza-
sach nowożytnych. Przede wszystkim chodzi o te rody, z których wywodzili się kolejni papieże z wieków od XV do XIX, 
a także kardynałowie i biskupi pozostający  bezpośrednio w służbie Stolicy Apostolskiej (w szczególności kurialiści). 
W większości są  to Włosi, autor uwzględnił niemniej także pojedyncze rody arystokratyczne z obszaru Hiszpanii i Portuga-
lii oraz Rzeszy Niemieckiej, których nazwiska również wpisane są  w znaczący  sposób w dzieje nowożytnego papiestwa. 
W przedmowie do części piątej  Ch. Weber zwraca też uwagę, że w jego edycji pomieszczone zostały genealogie rodów 
wszystkich następców św. Piotra od antypapieża Benedykta XIII (f  1417) poczynając,  a na papieżu Benedykcie XV (f  1922) 
kończąc  — z wyjątkiem  jedynie antypapieży Aleksandra V i Feliksa V oraz papieży Hadriana VI i Piusa X, których określa 
mianem homines novi i wskazuje na okoliczność, że inni członkowie ich rodzin nie zapisali się nijak w dziejach papiestwa 
i Kurii Rzymskiej (zastrzeżenie to nie dotyczy Feliksa V, którego kręgu rodzinnego nie zaprezentowano dlatego, że należał 
on do dynastii panującej,  sam będąc  uprzednio księciem Sabaudii, i stąd  stosowne tablice znaleźć można w wielu innych pu-
blikacji pokrewnych). Nie ma zatem potrzeby dokonywać tu wyliczenia, rodowody których papieży znalazły się w omawia-
nym wydawnictwie, skoro autor zadał sobie ten trud i postarał się o skompletowanie wszystkich ze wskazanego przedziału 
czasu, z wyjątkiem  właśnie Hadriana V (f  1523) i Piusa X (f  1914), dziś już będącego  świętym Kościoła katolickiego. 

Ktoś odnoszący  się z dystansem do zestawiania genealogii tzw. rodów utytułowanych mógłby dopatrywać się w oma-
wianej pracy jakiegoś przejawu snobizmu. Każdy jednak, komu znana jest choć w niewielkim stopniu specyfika  dziejów pa-

1 St. Zródł., 39, 2001, s. 196-197. 
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piestwa w czasach nowożytnych, zdaje sobie sprawę, jak przemożnym i — rzec można — wszechogarniającym  zjawiskiem 
w funkcjonowaniu  struktur Kurii Rzymskiej był w tamtym okresie nepotyzm, tylko też nieliczni spośród ówczesnych papieży 
starali się mu przeciwstawiać i go zwalczać (zazwyczaj zresztą  z nikłym skutkiem). Forowanie krewnych i popieranie osób 
w jakiś sposób sobie bliskich występowało zresztą  w każdej epoce, zasadza się bowiem na specyfice  powiązań  międzyludz-
kich, wówczas jednak spotykało się z dalej idącą,  aniżeli nawet współcześnie, formą  przyzwolenia i akceptacji. Stąd  też zna-
jomość powiązań  rodzinnych, koligacji, stopnia pokrewieństwa, wszystko to może być — wbrew pozorom — bardzo istotne 
dla zrozumienia mechanizmów funkcjonowania  ówczesnej Kurii Rzymskiej, jak i dla poznania związków  przyczynowo-sku-
tkowych i podłoża wielu wydarzeń z dziejów nowożytnego papiestwa. Publikacja Ch. Webera, choć składają  się na nią 
w przeważającej  mierze „suche" tablice genealogiczne, pozbawione jakichkolwiek objaśnień i komentarzy, stanowi zatem 
bardzo użyteczną  pomoc przy zgłębianiu dziejów papieży i Stolicy Apostolskiej w stuleciach od XV do XIX. 

Jakkolwiek całe omawiane dzieło składa się z sześciu kilkusetstronicowych woluminów, w praktyce jednak mamy do 
czynienia z trzema tomami podwójnymi, mianowicie: 1 + 2, 3+4 i 5 + 6. W obrębie każdej z tych „par" zachowana jest ciągła 
paginacja i alfabetyczny  porządek  prezentacji rodów, każdorazowo też ukazywały się właśnie po dwa tomy łącznie  (odpo-
wiednio w latach: 1999, 2001 i 2002). Są  to zatem poniekąd  trzy komplementarne serie w układzie holenderskim, czyli 
w obrębie każdej z nich znajdziemy różne rody o nazwiskach rozpoczynających  się na litery od A do Z. Jak już wspomniano, 
orientację w całości zebranego materiału umożliwia indeks pomieszczony na końcu ostatniego woluminu. Trzykrotnie też 
autor pisał wstępy (osobno dla każdej serii), po trzykroć również zestawiał wykazy źródeł i literatury przedmiotu — bynaj-
mniej nie jednakowe. Tego rodzaju konstrukcja nie jest może dla korzystającego  nazbyt wygodna, najwyraźniej jednak au-
torowi taki właśnie model zaprezentowania zebranego materiału z jakichś względów najbardziej odpowiadał. Pracę zaś wy-
konał doprawdy ogromną  (razem ze swym współpracownikiem M. Beckerem), jako że w pierwszym tomie znajduje się 436 
tablic, w drugim 542, w trzecim 553, w czwartym 424, w piątym  516, a w szóstym 520 — łącznie  zatem 2291 schematów ge-
nealogicznych. Nazwiska wielu spośród uwzględnionych przez Ch. Webera rodów również polscy historycy Kościoła powin-
ni skojarzyć bez trudu, są  to bowiem rodziny, z których pochodzili czy to nuncjusze apostolscy pełniący  swą  misję w przed-
rozbiorowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czy też kardynałowie-protektorzy Królestwa Polskiego w Kurii Rzymskiej. 
Wymieńmy przykładowo niektóre z nich (w nawiasie podano oznaczenie tomu oraz numerację stron): Archinto (I 56-59), 
Bolognetti (I 108-113), Buonvisi (I 146-153), Caetani (I 160-163), Cantelmo (III 149), Davia (I 309-310), Durini (I 383), 
Filonardi (I 419-422), Grimaldi (II 489-496), Lancellotti (II 547-548), Lippomano (II 556-559), Litta (II 560-565), Mare-
scotti (II 591-594), Nerli (II 666), Odeschalchi (II 671-686), Piazza (II 755-756), Rangoni (VI 798-806), Ranuzzi (II 796-
-799), Saluzzo (IV 852-854), Santacroce (II 842-848), Serbelloni (IV 876-879), Serra (II 871-874, VI 897), Simonetta 
(IV 898-901), Spinola (II 913-925), De Torres (III 476-478), Vidoni (II 964) czy Visconti (IV 953-979). Są  tu i rody, z któ-
rymi polscy monarchowie i możni byli skoligaceni, jak np. dynastie Sforzów  i Gonzagów (także D'Este i Medyceuszów), czy 
np. książęta  Odescalchi, stąd  zapewne po omawianą  publikację siegną  również genealodzy nie zainteresowani zbytnio sa-
mymi dziejami papiestwa. 

Nasuwa się w tym miejscu refleksja,  że na rodzimym gruncie (mamy na myśli Polskę) nikt bodaj nie sygnalizował jak 
dotąd  celowości i potrzeby opracowania dzieła o podobnym charakterze, jak omawiana edycja Ch. Webera, tyle że w odnie-
sieniu do realiów polskiego Kościoła w dobie przedrozbiorowej. Każdy, kto choć trochę zagłębił się w problematykę obsady 
biskupstw i opactw (w tym ostatnim przypadku chodzi przede wszystkim o godności komendatariuszy) w czasach staropol-
skich, tudzież przyjrzał się składom ówczesnych kapituł katedralnych (w mniejszym stopniu kolegiackich), w szczególności 
tych cieszących  się największym prestiżem (Gniezno, Kraków, Poznań, Włocławek, Płock), mógł stosunkowo łatwo do-
strzec, iż wielu było tam krewnych i powinowatych. Co więcej, da się także zaobserwować, że posuwający  się w latach kano-
nicy i prałaci kapitulni (również opaci-komendatariusze) często przybierali na koadiutorów swych bratanków, siostrzeńców 
czy osoby nieco odleglej z nimi skoligacone, zapewniając  im tym samym objęcie w przyszłości danego kanonikatu czy prała-
tury. Tak samo biskupi wprowadzali do kapituł krewnych i powinowatych, powierzali im w komendę opactwa, rzadziej usta-
nawiali swymi sufraganami,  a w pojedynczych przypadkach także sami przybierali ich na koadiutorów cum iure successionis. 
W efekcie  wskazać możemy dla okresu staropolskiego całe „dynastie" biskupie (tzn. rody, z których wyszło w nieodległym 
czasie po kilku obdarzonych infułami  hierarchów), jak przykładowo Gembickich, Leszczyńskich, Łubieńskich, Radziwiłłów, 
Szembeków, Załuskich, także Dembowskich, Kossakowskich, Sierakowskich, Tarłów czy Wierzbowskich (obok nich są  też 
„pary", tj. po dwóch członków episkopatu z tej samej rodziny, jak np. Horainowie, Kiccy, Kobielscy, Konarscy, Lipscy, Praż-
mowscy, Raczyńscy, Roz(d)rażewscy, Sołtykowie, Szaniawscy, Szczukowie, Szyszkowscy, Święciccy, Wojnowie czy Du-
nin-Wolscy). Podane tu przykłady łatwo „rzucają  się" w oczy, mamy bowiem do czynienia z osobami noszącymi  to samo na-
zwisko, o wiele więcej wszakże tego rodzaju powiązań  i karier uwarunkowanych czynnikami protekcji rodzinnej dotyczy du-
chownych (ale oczywiście nie tylko ich) spokrewnionych po kądzieli.  Np. biskup krakowski Andrzej Zebrzydowski (f  1560) 
był siostrzeńcem prymasa Andrzeja Krzyckiego (f  1537), a ten znów siostrzeńcem biskupa krakowskiego Piotra Tomickie-
go (f  1535). Siostrzeńcami prymasa Andrzeja Olszowskiego (f  1677) byli biskupi Andrzej Chryzostom, Marcin (starszy) 
i Ludwik Bartłomiej Załuscy, których brat Aleksander Józef  zawarł związek  małżeński z rodzoną  ciotką  późniejszego sufra-
gana krakowskiego Franciszka Podkańskiego (f  1789). Poprzednik tego ostatniego na sufraganii  w Krakowie, biskup Mi-
chał Kunicki (f  1751), to siostrzeniec z kolei prymasa Teodora Andrzeja Potockiego (f  1738), gdy z kolei ówczesny ordyna-
riusz poznański Stanisław Józef  Hozjusz (f  1738) wystarał się o nominację na urząd  biskupa pomocniczego w Poznaniu 
swego siostrzeńca — Józefa  Tadeusza Kierskiego (f  1783). Siostra kardynała Michała Stefana  Radziejowskiego wyszała za 
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mąż  za brata biskupów Mikołaja i Franciszka Prażmowskich. W roku 1755 następcą  na biskupstwie łuckim Franciszka An-
toniego Kobielskiego został jego siostrzeniec Antoni Erazm Wołłowicz. Takich przykładów można by mnożyć i wskazać je-
szcze wiele, wymagają  one wszakże nieraz pracowitego wyszukania i zestawienia. Dopiero też po ustaleniu wszystkich (lub 
przynajmniej zdecydowanej większości z nich) można pokusić się o ocenę skali zjawiska i wyciągnąć  dalej idące  wnioski 
w przedmiocie koligacji rodzinnych jako czynnika awansu w strukturach Kościoła polskiego doby przedrozbiorowej. Tu po-
daliśmy zresztą  przykłady dotyczące  tylko biskupstw, nieporównanie zaś więcej jest tego rodzaju powiązań  na szczeblach 
niższych, tj. kapituł katedralnych, także kolegiackich. Jedynie też żmudna kwerenda w zachowanych aktach kapitulnych, 
wynotowanie z nich informacji  genealogicznych, podawanych zazwyczaj przy okazji recepcji lub instalacji, umożliwi pełniej-
sze odtworzenie obrazu sytuacji w tym względzie. Monograficzne  omówienie tej tematyki, ze wskazaniem na ilościowe i ja-
kościowe aspekty zjawiska, byłoby niewątpliwie  cenne, obok tego wszakże chyba bardziej jeszcze użyteczną  pomoc dla in-
nych badaczy stanowiłby przygotowany w oparciu o materiał zgromadzony przy okazji stosownej kwerendy tom tablic gene-
alogicznych, ukazujących  — analogicznie, jak to czyni recenzowane dzieło Ch. Webera — powiązania  rodowe w gronie no-
wożytnego wyższego duchowieństwa katolickiego z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tego rodzaju zbiór schematów 
genealogicznych, sam w sobie użyteczny (co widać na przykładzie chociażby Genealogii  W. Dworzaczka), pozwoliłby też do-
strzec wiele dotąd  nie rozpoznanych lub przynajmniej nie wyeksponowanych zależności i powiązań  natury krewniaczej, któ-
re odgrywały trudną  do przecenienia rolę w mechanizmach promocji i awansu na godności (nie tylko zresztą  w sferze  ko-
ścielnej), niejednokrotnie warunkując,  a zgoła nawet determinując  indywidualne kariery. Jest to zresztą  uchwytne w mate-
riale źródłowym już w odniesieniu i do wieków średnich. O ile wszakże w przypadku polskich elit w średniowieczu studia 
nad owymi kręgami krewniaczymi (w kontekście karier tak politycznych, jak i kościelnych) są  już od dłuższego czasu prowa-
dzone2, o tyle dla doby nowożytnej w zasadzie nie (poza co najwyżej pojedynczymi wyjątkami).  Postulowany zbiór schema-
tów genealogicznych nie tylko zatem by ułatwił tego rodzaju poszukiwania i analizy, ale również siłą  rzeczy stanowiłby za-
chętę i bodziec dla ich podejmowania, stąd  też warto, by w możliwie nieodległym czasie powstał i doczekał się publikacji. 

Powyższy ekskurs stanowi poniekąd  wyciągnięcie  „praktycznych wniosków" ze studium recenzowanego dzieła Ch. We-
bera, które — trzeba to przyznać — jest przedsięwzięciem raczej odosobnionym na współczesnym rynku edytorskim. Daw-
niej spoglądanie  na dzieje państw czy również instytucji kościelnych przez pryzmat powiązań  genealogicznych cieszyło się 
zdecydowanie większą  popularnością,  co znajdowało odbicie w publikowaniu i wznawianiu takich pozycji, jak chociażby Ge-
nealogisches Handbuch  der  europäischen Staatengeschichte  O. Lorenza czy Deutsche Geschichte in Ahnentafeln  H. Bannizy 
von Bazana i R. Müllera (obok nich również np. Genealogisches Handbuch  zur Schweizer  Geschichte). Aktualnie kontynuo-
wana jest natomiast seria Europäische Stammtafeln  (Neue  Folge),  kompilowana niestrudzenie przez pastora Detleva 
Schwennicke, do której zresztą  autor Genealogien zur Papstgeschichte  także się odwołuje. W przedmowie do ostatniej „pa-
ry" recenzowanej edycji Ch. Weber czyni też zapowiedź wydania drukiem kolejnego dzieła z nurtu jego poszukiwań na polu 
prozopografii  kościelnej w czasach nowożytnych — tym razem tylko w dwóch tomach. Jej tytuł ma brzmieć Die päpstliche 
Referendare  1566-1809,  przy czym spośród historyków polskich edycja ta zainteresuje przede wszystkim grono nowożytni-
ków zaangażowanych w różny sposób w przygotowywanie kolejnych woluminów serii źródłowej Acta Nuntiaturae  Polonae, 
w dokumentach związanych  z działalnością  nuncjuszy imiona referendarzy  papieskich pojawiają  się bowiem ustawicznie. 
Autor nie wspomina niestety, gdzie i kiedy można się spodziewać publikacji tego tytułu, zapewne jednak, gdy tylko ujrzy 
światło dzienne w druku, nie pozostanie on niedostrzeżony w Polsce3. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Bogdan W. B r z u s t o w i c z , Turniej  rycerski  w Królestwie  Polskim  w późnym średniowieczu  i re-
nesansie na tle  europejskim,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003, ss. 408, il. 

Miłośnicy kultury rycerskiej z zadowoleniem przyjmą  pojawienie się na półkach księgarskich książki  pióra Bogdana 
W. Brzustowicza, której tematem stał się turniej rycerski. Pozycja jest odpowiedzią  na stale wzrastające  zapotrzebowanie 
na badania historyczne nad różnymi przejawami rycerskiej obyczajowości1. Podejmowane w ostatnich kilku latach prace ba-

2 Zob. ostatnio: A. Radzimiński, Życie  i obyczajowość średniowiecznego  duchowieństwa,  Warszawa 2002, s. 11-26 (rozdział Krewni  w Kościele  — czyli 
0 roli związków  rodzinnych  przy obejmowaniu urzędów  kościelnych). 
3 Zapowiadana publikacja (ostatecznie w trzech, a nie dwóch częściach) ukazała się już po złożeniu do druku obecnego tekstu recenzyjnego — jako 
tom 31 tejże samej serii Päpste und  Papsttum und  Prosopographie,  cz. 1-3 (Päpste  und  Papsttum,  t. 31, cz. 1-3), Stuttgart 2003. 

1 Zob. A. Nowakowski, Uwagi  o badaniach  kultury  rycerskiej  w średniowiecznej  Polsce, [w:] Kultura  średniowiecznego  Śląska  i Czech. Zamek,  Wrocław 
1996, s.9-12. O wzrastającej  popularności problematyki kultury rycerskiej w Polsce i innych krajach Europy świadczy ukazanie się drukiem książek 
D. Piwowarczyka, Obyczaj rycerski  w późnośredniowiecznej  Polsce, XIV-XV w., Warszawa 2000 (drugie wydanie), F. Kusiaka, Rycerze średniowiecznej 
Europy Łacińskiej,  Warszawa 2002 i U. Świderskiej, Kultura  rycerska  w średniowiecznej  Polsce, Zielona Góra 2002, a także polskojęzycznych wzno-
wień popularnych za granicą  publikacji R. Barbera, Rycerze i rycerskość,  Warszawa 2003 i J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu,  Poznań 2003. 


