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Donato Squicc iar in i , Nunzi  Apostolici  a Vienna,  Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 1998, ss. 296 + 80 nlb., 56 il. 

Prace związane  z zainicjowaną  przez ks. prof.  Henryka Damiana Wojtyskę i wychodzącą  już od dziesięciu lat serią  wy-
dawnictw źródłowych do dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce przedrozbiorowej i w II Rzeczypospolitej — Acta Nun-
tiaturae  Polonae, ogniskują  coraz liczniejsze grono badaczy podejmujących  tę problematykę. Każda tego rodzaju długofalo-
wa inicjatywa wydawnicza wymaga stworzenia odpowiedniego zaplecza czy też warsztatu badawczego, którego jednym 
z podstawowych składników jest uprofilowany  tematycznie księgozbiór — w tym przypadku gromadzący  publikacje z ogól-
nej historii dyplomacji papieskiej, jak i dziejów poszczególnych nuncjatur. W powyższym kontekście warto zwrócić uwagę 
na powyższy leksykon biograficzny  nuncjuszy wiedeńskich. Jego autorem jest aktualny (od 1 VII 1989) nuncjusz papieski 
w Republice Austriackiej arcybiskup Donato Squicciarini (ur. 1927), włoski duchowny pracujący  w strukturach dyplomacji 
Stolicy Apostolskiej, absolwent Uniwersytetu Lateraneńskiego (doktoraty z teologii i obojga praw) oraz Papieskiej Akade-
mii Kościelnej w Rzymie. Z placówką  wiedeńską  związany  był on po raz pierwszy w latach 1975-1978, kiedy to jako 
radca tamtejszej nuncjatury reprezentował Stolicę Apostolską  w organizacjach międzynarodowych mających  swą  siedzibę 
w Wiedniu. Mianowany przez papieża Jana Pawła I arcybiskupem tytularnym Tiburnia i konsekrowany w katedrze w ro-
dzinnym mieście Altamura (Bari) przez metropolitę wiedeńskiego kard. Franza Königa, był pronuncjuszem wpierw w Bu-
rundi, a następnie w Kamerunie, Gabonie i Gwinei Równikowej. Autor omawianej publikacji nie jest zatem zawodowym 
historykiem, co nie pozostało bez wpływu na przyjęty model zakomponowania książki,  jak i sposób wykorzystania i prezen-
tacji dostępnego materiału faktograficznego. 

Pod względem formalnym  w książce  wyróżnić można przedmowę, wprowadzenie, korpus not biograficznych  o nuncju-
szach, bibliografię  i blok ilustracji. Obok nich występują  pomniejsze działy w rodzaju zestawień chronologicznych czy 
wykazu skrótów. W liczącej  niewiele ponad dwie strony druku przedmowie Autor zawarł w kilku zaledwie zdaniach rys 
dziejów wiedeńskiej nuncjatury, ograniczywszy się do wskazania jedynie najważniejszych momentów z jej historii. Uważał 
zapewne, iż pełniejszy obraz dziejów tej placówki dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wyniknie z samych biogramów 
nuncjuszy. Z treści przedmowy dowiadujemy się również, że przedmiot swego zainteresowania ograniczył Autor wyłącznie 
do nuncjatury wiedeńskiej (włączając  w to wszakże okres rezydowania nuncjuszy w Pradze, dokąd  przeniósł się wraz 
z dworem cesarz Rudolf  II), mimo iż na obszarze krajów austriackich istniała w latach 1580-1622 druga nuncjatura 
w styryjskim Grazu. Czytelnik zostaje także uprzedzony, że publikacja ta stanowi jedynie „zbiór portretów" (una  galleria  di 
ritratti  di  persone) nuncjuszy, a nie naukowe kompendium, którego opracowanie — również w przekonaniu Autora — 
wydaje się jak najbardziej potrzebne, lecz jest niemożliwe bez podjęcia uprzednio szerokiej kwerendy źródłowej i bez 
powstania szeregu przyczynków oraz monografii.  Publikacja D. Squicciariniego ma do tego rodzaju studiów zachęcić. 
W bloku podziękowań pod adresem osób, które zapoznały się z tekstem opracowania przed jego drukiem, wymieniony 
został m.in. ks. prof.  Erwin Gatz z Rzymu, wydawca i współautor cenionego leksykonu biograficznego  biskupów niemiec-
kich za lata 1198-19451. 

Kolejna z części — wprowadzenie, faktycznie  wprowadza w problematykę rozwoju historycznego i specyfiki  dyploma-
cji Stolicy Apostolskiej. Jest to zresztą  przedruk wykładu wygłoszonego przez Autora w 1995 r. w wiedeńskiej Akademii 
Dyplomacji. Wydaje się wszakże, że pozostaje on w dość luźnym związku  z treścią  książki,  zaś właściwsza byłaby w tym 
miejscu prezentacja dziejów, wewnętrznej organizacji i mechanizmów funkcjonowania  tej konkretnej placówki, której 
dotyczy książka.  Z kolei na s. 21-26 pomieszczony został wykaz nuncjuszy apostolskich we Wiedniu z lat 1529-1989, tj. 
wszystkich, o których mowa w odnośnym leksykonie. Niezależnie na s. 285-286 znajdujemy zestawienie tych spośród nun-
cjuszy wiedeńskich, którzy uwieńczyli swą  karierę kościelną  godnością  kardynalską.  Fakt osiągnięcia  kardynalatu odnoto-
wany wszakże został i w owym pierwszym wykazie, drugi zaś bogatszy jest tylko o datę kreacji kardynalskiej, którą  gdyby 
przenieść do pierwszego, wystarczyłby w zupełności jeden. Podany na s. 27 zbiór przyjętych skrótów bibliograficznych 
prezentuje się bardzo skromnie (jedynie 13 pozycji). Rozpisane tu tytuły pojawiają  się raz jeszcze w bibliografii  zbiorczej 
na s. 287-295. Została ona podzielona na następujące  grupy: a) źródła drukowane; b) opracowania ogólne; c) prace 
dotyczące  dyplomacji papieskiej i nuncjatur; d) publikacje o nuncjaturze i nuncjuszach w Wiedniu; e) publikacje o Kościele 
katolickim w Austrii; f)  inne opracowania. Przeglądając  to zestawienie zadziwia fakt,  dlaczego — skoro książka  ukończona 
została w początkach  1998 r. — Autor wskazuje jako ostatni z wykorzystanych tomów Dizionario biografico  degli  Italiani 
tom XLIV z 1994 r., a w przypadku Dictionnaire d'histoire  et de  géographie  ecclesiastiques  — tom XXII z 1988 r., gdy 
oczywiście ukazały się już dalsze. Pominięcie nowszych woluminów obu przywołanych serii znajduje odbicie i w bibliogra-
fiach  przy poszczególnych biogramach nuncjuszy (są  one bowiem zaopatrzone w zestawienia bibliograficzne).  Zdarzają  się 
też i błędy w tytułach (np. s. 288, s. 293). Na końcu książki  znajduje się blok 56 ilustracji (głównie wizerunki nuncjuszy) wy-
drukowanych na kredzie, po części barwnych, w tym niestety trzy fotografie  nieudane technicznie. Fakt ten dziwi, zważyw-
szy bowiem, że odnośna książka  sprawia z zewnątrz  wrażenie wysmakowanej pod względem edytorskim, możnaby domy-
ślać się w tym przypadku bardziej publikacji okolicznościowej, a nie pomocy naukowej. Tymczasem uważniejsza lektura 
pokazuje, że i skład wykonany został mało starannie, niejednokrotnie bowiem wyrazy „wchodzą"  na siebie (tzn. brakuje 

1 Zob. moją  recenzję St. Źródł. 37, 2000, s. 212-214. 
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światła między nimi), a zawieszenia na końcu wierszy występują  nagminnie. Liczne są  również literówki dowodzące  nie 
dość starannej korekty. 

Zasadniczą  część publikacji stanowią  biogramy 83 nuncjuszy wiedeńskich (włącznie  z autobiogramem Autora) o obję-
tości od dwóch do sześciu stron (najdłuższą  notę otrzymał Franciszek Buonvisi, sprawujący  swój urząd  w czasach odsieczy 
wiedeńskiej), z których każdy zakończony jest zwięzłym wykazem bibliografii.  Zazwyczaj odnotowane tu zostały na pier-
wszym miejscu edycje źródłowe dotyczące  działalności danego nuncjusza (przede wszystkim poszczególne tomy Nuntiatur-
berichte aus Deutschland),  a w drugiej kolejności podstawowa literatura (w bardzo skromnym wyborze). Czasami zresztą 
bibliografia  pod biogramami zredukowana została do minimum (np. s. 73, 109, 125, 127, 156, 167). Co się tyczy samych 
biogramów, przedstawiają  się one dosyć niejednolicie — i to nie tylko z racji zróżnicowania objętości. Przykładowo Autor 
nie zawsze podaje dokładne daty życia omawianych postaci, i to w przypadkach, gdy są  one znane (np. s. 72, 96), niektóre 
znów teksty rozbudowuje o ekskursy nie wiążące  się wprost z biografią  nuncjusza. Z zasady też bardzo niewiele, a w poje-
dynczych przypadkach zgoła nic (np. s. 111) nie dowiadujemy się o wcześniejszym okresie życia danego hierarchy, tj. 
sprzed jego wyniesienia do godności biskupiej. Natomiast charakteryzując  przebieg danej nuncjatury Autor zwykle więcej 
pisze o ówczesnej sytuacji Kościoła katolickiego w omawianym kraju i problemach, z jakimi przychodziło się zetknąć  nun-
cjuszowi w danej epoce historycznej, niż o konkretnych faktach  z jego działalności dyplomatycznej i kościelnej. Można 
stwierdzić, że niejednolite pod względem nasycenia faktografią  szkice biograficzne  — łącznie  ujęte — pozostawiają  odczu-
cie niedosytu. Widoczne też jest, że za podstawę do ich opracowania posłużyły w zasadniczej mierze wydawnictwa encyklo-
pedyczno-słownikowe, tudzież syntetyczne ujęcia historii Kościoła (zwłaszcza Geschichte der  Päpste  L. Pastora), nie wyko-
rzystano natomiast literatury szczegółowej. 

Duży kłopot sprawiają  Autorowi nazwy osobowe, a w szczególności geograficzne  z kręgu słowiańskiego, które albo 
podaje w formie  zgermanizowanej (ewentualnie zmadziaryzowanej), albo też zniekształca. Kilkakrotnie np. wzmiankowany 
jest arcybiskup praski z przełomu XVI i XVII wieku Zbynko Berka von Duba und Liepa (s. 93, 97, 99) — poprawniej 
Zbynek Berka z Dubé a Lipé. Wspomniany na s. 100 pace firmata  a Zsitvatork  to pokój zawarty 11 XI 1606 nie „w" lecz 
nad rzeką  Zitavą  (dopływ Nitry) na Słowacji, tj. ówczesnych Górnych Węgrzech (podobny przykład na s. 145: „Batudschina 
in Serbia").  To samo dotyczy nazw z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, jak np. „Jasna Góra presso Czestokowa" (s. 131) 
zamiast Częstochowa, „Zasmoc" (s. 160) miast Zamość (także na s. 142 „Buczocz" zamiast Buczacz), gdy z kolei popraw-
nie zapisana została nazwa Lwów (s. 160). Miejscowości usytuowane na obszarze przenikania się kultur niemieckiej i pol-
skiej Autor określa każdorazowo bliższymi sobie nazwami w języku niemieckim. O ile w odniesieniu do Bytomia na Gór-
nym Śląsku  (s. 86: Beuthen) jest to zrozumiałe, w przypadku Braniewa na Warmii (s. 60: Braunsberg) dopuszczalne, o tyle 
nazwanie leżącego  niemal w centrum dzisiejszej Polski Piotrkowa mianem „Petrikau" (s. 59) jest zgoła rażące,  choć można 
domyślać się, iż Autor przejął  mechanicznie tę formę  z któregoś opracowania niemieckojęzycznego. 

Wskazane powyżej — chociaż w negatywnym kontekście — przykłady dobitnie sygnalizują  fakt  obecności na kartach 
omawianego leksykonu biograficznego  tematyki polskiej. Pojawia się ona w wielu biogramach, najczęściej jednak w szki-
cach o tych nuncjuszach na dworze cesarskim, którzy sprawowali poprzednio analogiczną  funkcję  w Rzeczypospolitej. 
Grono to tworzą:  Hieronim Martinengo (s. 49-50), Germanik Malaspina (s. 78-80), Antoni Pignatelli — późniejszy papież 
Innocenty XII (s. 135-140), Franciszek Buonvisi (s. 141-146), Andrzej Santacroce (Santa Croce) (s. 149-151), Jan Anto-
ni Davia (s. 152-154), Juliusz Piazza (s. 155-156), Hieronim Grimaldi (s. 160-161), Kamil Paolucci (Paulucci)-Merlini 
(s. 165-167), Fabrycjusz Serbelloni (s. 168-170), Antoni Eugeniusz Visconti (s. 177-181) i Józef  Garampi (s. 182-185). 
Wspomnieć należy także o Antonim Caetani (s. 102-105), który przebywał w Polsce u boku swego krewnego, kardynała 
Henryka Caetani, podczas legacji tegoż do Rzeczypospolitej w latach 1596-1597, Kasprze Mattei (s. 124-125), kardyna-
le-protektorze Polski w latach 1644-1650, czy Juliuszu Spinola (s. 133-134), również legacie a latere  wysłanym na ziemie 
polsko-litewskie. Z kolei z biogramu nuncjusza Piotra Pawła Vergerio dowiadujemy się, że — już po swym opowiedzeniu 
się po stronie reformacji  i depozycji z biskupstwa — udawał się on dwukrotnie do Polski by tu przeciwstawiać się zmierza-
jącym  do umocnienia katolicyzmu w kraju działaniom ówczesnego nuncjusza Alojzego Lippomano (przez Autora błędnie 
obdarzonego imieniem Ludwik) i biskupa warmińskiego Stanisława Hozjusza (s. 35). Kardynał Hozjusz posiada zresztą 
w omawianej publikacji własny biogram (s. 59-61), a to z racji sprawowania w latach 1560-1561 misji dyplomatycznej 
z ramienia Stolicy Apostolskiej na dworze wiedeńskim. Warto także nadmienić, że będący  nuncjuszem we Wiedniu w la-
tach 1874-1879 Ludwik Jacobini udzielił 8 VI 1879 r. w kościele Mariackim w Krakowie sakry miejscowemu ordynariu-
szowi (później obdarzonemu godnością  kardynalską)  Albinowi Dunajewskiemu, jakkolwiek o tym Autor nie wspomina. 
Wzmiankuje natomiast o słynnym wecie następcy Dunajewskiego, kardynała Jana Puzyny, na konklawe w 1903 r., choć 
błędnie przy tym nazywa go arcybiskupem krakowskim (s. 237), podczas kiedy Kraków został stolicą  metropolii kościelnej 
dopiero w 1925 r. 

Powyższe, do pewnego stopnia wybiórcze wyliczenie wskazuje, że po omawianą  publikację sięgnąć  może z pożytkiem 
również badacz szeroko rozumianych dziejów Kościoła katolickiego w Polsce. Trudno zresztą  nie doceniać rangi placówki 
dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej we Wiedniu, zważywszy chociażby, że na ogólną  liczbę dotychczasowych 83 nuncjuszy 
wiedeńskich aż 53 otrzymało purpurę kardynalską,  kilku sprawowało w Kurii rzymskiej funkcje  sekretarza stanu, kilku też 
było kandydatami do tiary, jakkolwiek ostatecznie tylko jeden został papieżem (Antoni Pignatelli — Innocenty XII). 
Warto także zauważyć, że tylko poza pojedynczymi wyjątkami  (Antoni Augustin, Stanisław Hozjusz), wszyscy owi repre-
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zentanci Stolicy Apostolskiej (w XVI w. nie zawsze byli to biskupi, a nawet zdarzyła się osoba nie posiadająca  jakichkol-
wiek święceń, mianowicie Melchior Biglia) byli z pochodzenia Włochami, co dla epoki nowożytnej zbytnio wszak nie dziwi. 

Omawiana publikacja, chociaż nie wolna od usterek czy zgoła potknięć merytorycznych (np. na s. 124 Autor określa 
ostatni etap wojny 30-letniej mianem il conflitto  franco-svedese,  co sprawia błędne wrażenie, jakoby chodziło o rywalizację 
Francji i Szwecji, podczas gdy obie one wspólnie wystąpiły  przeciw Habsburgom), na pewno przyniesie pewien pożytek, 
np. dając  wstępną  orientację w tytułowej problematyce nie obznajomionemu z nią  badaczowi. Warto tedy, ażeby i na grun-
cie polskim powstała podobnego charakteru, jakkolwiek solidniejsza w warstwie faktografii  i staranniej opracowana publi-
kacja, przynosząca  w układzie chronologicznym biogramy dotychczasowych nuncjuszy apostolskich w Rzeczypospolitej, 
gdyż ich zestawienie zawarte przez ks. prof.  Wojtyskę w I tomie Acta Nuntiaturae  Polonae1 z pewnością  nie usatysfakcjonu-
je czytelnika poszukującego  bogatszego zestawu informacji  o życiu i działalności tych postaci. 

Krzysztof  R. Prokop 
(Kraków) 

Poselstwo  Rafała  Leszczyńskiego  do  Turcji  w 1700 roku. Diariusze  i inne materiały.  Przygoto-
wała Ilona Czamańska przy współpracy Danuty Z y d o r e k. Wstęp i komentarze Ilona 
Czamańska, Leszno 1998, ss. 279 + mapa + il. 

Edycja niniejsza, zgodna z nowoczesnymi zasadami publikacji źródeł, podobnie jak wydana w 1985 r., przez A. Przybo-
sia, Wielka  legacja Wojciecha  Miaskowskiego  do  Turcji  w 1640 roku,  różni się pod tym względem od wcześniej drukowanych 
(zwłaszcza w XIX w.) relacji z podróży do Wysokiej Porty. Stanowi cenne świadectwo dziejów polskiej dyplomacji. 

Wszystkie zachowane do naszych czasów relacje poselskie do Turcji spisywane były według ustalonego schematu. 
Zawierały one itineraria drogi docelowej i powrotnej z wyliczeniem miejscowości noclegowych czyli kunaków (tur. konak), 
dat, czasu podróży między tymi punktami, opisy warunków terenowych i klimatycznych, kontaktów międzyludzkich. Rza-
dziej napotykamy w nich uwagi na temat obyczajów, mijanych miast i ich architektury. Ciekawość świata cechowała czę-
ściej członków orszaku z bezpośredniego otoczenia posła (sekretarzy, tłumaczy) niż jego samego. Główną  treść relacji 
stanowił opis ceremonii oficjalnych  w Stambule i przebieg rozmów z wielkim wezyrem lub reis effendim,  tudzież innymi 
dostojnikami Porty. W polskich relacjach brak natomiast zasadniczego elementu charakterystycznego dla wielu tego rodza-
ju sprawozdań dyplomatów zachodnioeuropejskich, zwłaszcza weneckich, a mianowicie oceny aktualnego stanu państwa 
tureckiego. 

Autor naukowego opracowania poselstwa wojewody poznańskiego Rafała  Leszczyńskiego (ok. 1650-1703), Ilona 
Czamańska, omawia we wstępie (s. 7-43) stosunki polsko-tureckie w XVII w., okoliczności zawarcia i treść traktatu karło-
wickiego z 1699 r., następnie w krótkich biogramach kreśli curriculum vitae uczestników poselstwa. Dalszą  część wstępu 
stanowi omówienie przebiegu poselstwa, którego celem była ratyfikacja  traktatu karłowickiego. 

Strona polska nadinterpretowała niektóre z zawartych już ustaleń, dążąc  do ich rewizji. Postulaty te były niemożliwe 
do spełnienia, jak np. żądanie  Leszczyńskiego przesiedlenia przez Turcję Tatarów z Budżaku na Krym, lub korekty granicz-
nej włączającej  do Polski Chocim i Czerniowce. Traktat został ratyfikowany,  ale na warunkach postawionych przez Wysoką 
Portę. Chociaż poselstwo nie powiodło się od strony politycznej, propaganda Leszczyńskich starała się je przedstawić jako 
sukces. To tłumaczy dużą  liczbę diariuszy, bo aż dziewięć, które wraz z aneksami stanowią  podstawę wydania opracowane-
go przez I. Czamańską. 

Na edycję składa się sześć diariuszy, których rękopisy zachowały się w największej liczbie w Bibliotece Czartory-
skich w Krakowie, niektóre ich redakcje pochodzą  z Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i z Archiwum Państwowego w Toruniu. Wykorzystana została rów-
nież wersja drukowana z 1744 r. Najobszerniejsza jest osobista relacja posła (s. 47-112) uzupełniona, jak sądzi  Wydawca 
(zbieżności stylistyczne) diariuszem III, który został już opublikowany w Lesznie w 1700 r. po niemiecku, a w 1744 r. po 
polsku. Diariusz II (s. 117-134) poprzedzony spisem uczestników poselstwa, sporządzony  prawdopodobnie przez pocho-
dzącego  z Litwy Michała Bułhaka, zawiera interesujące  informacje  o miejscowościach i panujących  na trasie przejazdu 
obyczajach. 

W edycji przyjęto trafną  zasadę umieszczania w tekście w nawiasach kwadratowych polskiego tłumaczenia bezpośred-
nio po bardzo licznych wtrętach łacińskich (makaronizmach), występujących  niemal w każdym zdaniu. Ułatwia to lekturę 
szerszemu gronu czytelników, nie czyniąc  tekstu hermetycznym. Podobnie wprowadzono pełne tłumaczenia przemówień 
łacińskich i korespondencji w tym języku. Całość opatrzona została przypisami, słownikiem nazw urzędów i urzędników 
tureckich i mołdawskich, indeksem osobowym i indeksem nazw geograficznych. 

2 Acta Nuntiaturae  Polonae, 1.1, oprac. H. D. Wojtyska, Romae 1990, s. 197-339. 


