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Genealogien  zur Papstgeschichte,  bearb. v. Christoph W e b e r unter Mitw. v. Michael B e c -
ker, cz. 1-2 (Päpste und Papsttum, t. 29), Anton Hiersemann, Stuttgart 1999, ss. CXXXII 
+ 980. 

Nakładem stuttgardzkiego wydawnictwa Anton Hiersemann, specjalizującego  się w publikacjach encyklopedycznych 
i słownikowych z szeroko rozumianej problematyki historycznej i religijnej, w ramach zasłużonej serii „Päpste und Papst-
tum", wychodzącej  od r. 1971, ukazał się jako jej tom 29 użyteczny zbiór tablic genealogicznych do badań nad nowożytny-
mi dziejami papiestwa. Jego autorem jest Christoph Weber, urodzony w 1943 r. w Grazu profesor  dziejów nowożytnych 
i najnowszych na Uniwersytecie Heinricha Heinego w Düsseldorfie,  autor licznych prac z dziejów Kościoła katolickiego 
i katolicyzmu przede wszystkim w XIX stuleciu, wiele uwagi w swych badaniach poświęcający  zagadnieniom prozopografii 
(m.in. środowisku Kurii rzymskiej). 

Omawiana publikacja ukazała się w postaci dwóch obszernych woluminów formatu  B5, w obrębie których zachowa-
no ciągłą  paginację (cz. 1 — s. I-CXXXII, 1-438; cz. 2 — s. 439-980). W części pierwszej pomieszczony został wstęp, 
wykaz źródeł i literatury, kilka pomocniczych zestawień oraz tablice rodów na litery A-F, a w części drugiej — tablice 
rodów na litery G-Z. Trudno jednoznacznie orzec, jaki język jest podstawowy dla odnośnej edycji. Wstęp napisany został 
po niemiecku, w wykazie źródeł i literatury współistnieją  ze sobą  niemiecki oraz włoski, gdy z kolei zasadnicza część edycji, 
tj. tablice genealogiczne, sporządzona  została w języku włoskim, jednakowoż z elementami łaciny (część skrótów, nazwy 
biskupstw i in.). 

Jakkolwiek tytuł książki  tego nie precyzuje, przynosi ona genealogie rodów, które odegrały znaczącą  rolę w dziejach 
papiestwa w wiekach XVI-XIX. Są  to więc arystokratyczne rody włoskie doby nowożytnej, przede wszystkim te, z których 
pochodzili ówcześni papieże (Albani, Aldobrandini, Altieri, Barberini, Boncompagni, Borghese, Braschi, Castiglioni, Cer-
vini, Chiaramonti, Chigi, Cibo, Conti, Della Genga, Della Rovere, Facchinetti, Lambertini, Ludovisi, Mastai-Ferretti, 
Odescalchi, Ottoboni, Pamphili, Pecci, Peretti, Pignatelli, Rezzonico, Rospigliosi), oraz inne znamienite postaci dziejów 
Kościoła katolickiego tego okresu. Jak z powyższego zestawienia widać nie każdy z nowożytnych następców św. Piotra ma 
tu swój rodowód. Tak sławne rody, jak Medici, Borgia, Farnese czy Orsini zostały w publikacji pominięte, ich genealogie są 
bowiem dostępne w innych wydawnictwach, gdy z kolei w przypadku mniej znanych rodzin często brakowało dostępnego 
materiału źródłowego dla odtworzenia więzów pokrewieństwa. Trafiają  się natomiast rody, które wydały papieży jeszcze 
w średniowieczu (np. Caetani, Fieschi, Savelli), jakkolwiek nie dla tej racji zostały one uwzględnione w omawianej edycji. 
Są  to w każdym razie bez wyjątku  rodziny włoskie, chociaż swym pochodzeniem związane  z różnymi organizmami politycz-
nymi istniejącymi  w czasach nowożytnych na obszarze Półwyspu Apenińskiego (co ukazuje zamieszczony na s. XIV-XVII 
Verzeichnis  der  Familien  in geographisch-historischer  Ordnung).  W sumie uwzględnionych zostało ponad 270 rodów. Cen-
nym elementem tego wydawnictwa jest też wykaz wykorzystanych przy sporządzaniu  odnośnych tablic źródeł z 42 archi-
wów i bibliotek (czy też innego charakteru zbiorów) włoskich i jednego niemieckiego, oraz publikacji — często starodru-
ków lub niskonakładowych edycji okolicznościowych. Zostały one wyszczególnione z przyporządkowaniem  do poszcze-
gólnych rodów (zasadniczo uszeregowanych w porządku  alfabetycznym,  choć zdarzają  się przestawienia kolejności — 
np. Benzoni przed Bentivoglio czy Mastai-Ferretti przed Massei), a materiały źródłowe również pod kątem  ich prowenien-
cji archiwalnej. 

Zasadniczy trzon pracy stanowią  tablice genealogiczne — zwykle po kilka w odniesieniu do każdej z rodzin, choć 
trafiają  się i pojedyncze schematy (np. Acciaiuoli, Benzoni, Durini, Lattuada, Stoppani). Generalnie uderza w nich do-
strzegalna ubogość dat. Wiele postaci widnieje tu jedynie z imienia, ewentualnie ze wzmianką  o sprawowanym urzędzie 
czy np. przynależności zakonnej, a jej przyporządkowanie  pod względem chronologicznym do danego pokolenia i okresu 
historycznego można określić wyłącznie  przez odniesienie do innych widniejących  w danym schemacie osób. Jest to na-
stępstwem świadomego skoncentrowania się Autora na postaciach faktycznie  znaczących  w dziejach Kościoła katolickiego 
(choć i przy nich niejednokrotnie brak dat, co już bardziej zaskakuje), a bez podejmowania próby pełnego zestawienia 
i dopracowania w szczegółach genealogii każdej z rodzin. 

O uwzględnionych w publikacji rodach papieskich była już poprzednio wzmianka. Możnaby wyróżnić wśród nich 
rodzinę Mastai-Ferretti (s. 598-600), z której wyszedł beatyfikowany  niedawno Pius IX. Błogosławionego papieża wydał 
również ród Odescalchich (s. 671-686), mianowicie Innocentego XI. Natomiast rodzina Borromeo (s. 127-131) wsławiona 
została osobą  św. Karola Boromeusza. 

Warto zwrócić uwagę na wcale liczne polonica obecne w tym wydawnictwie — w intencji zainteresowania tym na pozór 
mało związanym  ze sprawami polskimi tytułem badaczy dziejów Kościoła w I Rzeczypospolitej. Przede wszystkim odnoto-
wać należy fakt,  iż znajdują  się tu genealogie aż 27 nuncjuszy apostolskich sprawujących  swe funkcje  w przedrozbiorowej 
Polsce, mianowicie (w porządku  chronologicznym) Alberta Bolognetti (s. 112), Hipolita Aldobrandini — późniejszego 
papieża Klemensa VIII (s. 31), Henryka Caetani (s. 161), Jana Baptysty Lancellotti (s. 547), Antoniego Santacroce (s. 846), 
Mario Filonardi (s. 421), Piotra Vidoni (s. 964), Antoniego Pignatelli — późniejszego papieża Innocentego XII (s. 765), 
Galeazzo Marescotti (s. 592), Franciszka Nerli (s. 666), Anioła Marii Ranuzzi (s. 797), Franciszka Buonvisi (s. 150), Opizio 
Pallavicni (s. 705), Andrzeja Santacroce (s. 846), Jana Antoniego Davia (s. 309), Franciszka Pignatelli (s. 759), Horacego 
Filipa Spada (s. 904), Juliusza Piazza (s. 755), Mikołaja Spinola (s. 917), Benedykta Odeschalchi-Erba (s. 677), Hieronima 
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Grimaldi (s. 495), Hieronima Archinto (s. 57), Kamila Paolucci (Paulucci)-Merlini (s. 622), Alberyka Archinto (s. 58), 
Mikołaja Serra (s. 872), (Piotra) Anioła Marii Durini (s. 383) i Wawrzyńca Litta (s. 562)1. Nie natrafiamy  natomiast 
w genealogii rodu Lippomano (s. 556-559) na imię pierwszego stałego nuncjusza apostolskiego w Polsce — Alojzego 
Lippomano. Skromniej reprezentowani są  tu kardynałowie-protektorzy Królestwa Polskiego w Kurii rzymskiej: Achilles 
Grassi (s. 483), Aleksander Peretti (s. 745), Juliusz Savelli (s. 854), Kasper Mattei (s. 608), wspomniany poprzednio Piotr 
Vidoni (s. 964), Karol Barberini (s. 90), Hannibal Albani (s. 14) i Jan Franciszek Albani (s. 14)2. Bez wątpienia  postaci 
związanych  w ten czy inny sposób z dziejami Kościoła katolickiego w Polsce możnaby wyszukać w odnośnej edycji jeszcze 
więcej. W każdym razie publikacja ta stanowić będzie na gruncie polskim użyteczną  pomoc chociażby dla wydawców 
poszczególnych tomów serii źródłowej Acta Nuntiaturae  Polonae przy identyfikacji  osób z kręgów Kurii Rzymskiej występu-
jących  w opracowywanych przez nich dokumentach. Wartość użytkową  odnośnego zbioru tablic genealogicznych, pomimo 
jego niedostatków, docenią  też badacze związków  rodowych europejskiej arystokracji XVI-XIX wieku czy w ogólności 
prozopografii  ówczesnych elit, jak również historycy prowadzący  eksploracje na polu episkopologii3. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Czesław G i l OCD, Słownik  polskich  karmelitanek  bosych 1612-1914, Wydawnictwo Karme-
litów Bosych, Kraków 1999, ss. 312. 

Kiedy staraniem Polskiej Akademii Umiejętności w 1935 r. ukazał się pierwszy tom Polskiego  słownika  biograficzne-
go, brak było szerszego „zaplecza" bibliograficznego,  na którym mogli by się oprzeć redaktorzy tego wydawnictwa przy 
sporządzaniu  wykazów postaci, które ma ono objąć.  Zmiany na korzyść nie następowały szybko i dopiero w ostatnich 
latach mówić można o znaczącym  przyroście ilościowym różnego rodzaju leksykonów i słowników prozopograficznych, 
zawężonych tematycznie do poszczególnych regionów kraju, grup zawodowych, organizacji społecznych lub politycznych 
i innych środowisk. Osobną  podgrupę stanowią  tego typu opracowania dotyczące  duchowieństwa — poczynając  od episko-
patu, poprzez gremia kapituł katedralnych i kolegiackich, profesurę  wydziałów teologicznych i seminariów, a na szerego-
wym klerze diecezjalnym i zakonnym kończąc.  Stosunkowo najmniej uwagi poświęcono dotychczas członkiniom żeńskich 
zakonów i zgromadzeń zakonnych (wyróżniają  się tu prace s. Małgorzaty Borkowskiej OSB), czemu wszakże trudno się 
dziwić. W przypadku bowiem zakonnic nie sposób mówić o „karierach kościelnych", podobnie jak i o znaczącym  ich 
wpływie na bieg wydarzeń życia politycznego czy społecznego (w większym już stopniu kulturalnego) kraju w poszczegól-
nych epokach historycznych. Zasadniczo jedynie te spośród nich, które dostąpiły  chwały ołtarzy (a więc w większości 
postaci z XIX i XX stulecia), trafiają  do znaczniejszych edycji encyklopedycznych. Jest to wszakże bardzo nieliczne grono. 
Tymczasem historyk napotyka w źródłach na o wiele liczniejszy zastęp postaci należących  do tego środowiska i często staje 
bezradny, gdy zachodzi potrzeba ich zidentyfikowania.  Z zadowoleniem tedy odnotować należy ukazanie się Słownika 
polskich  karmelitanek  bosych 1612-1914 autorstwa o. Czesława Honorata Gila z krakowskiej prowincji karmelitów bosych, 
wicepostulatora spraw kanonizacyjnych, aktualnie związanego  z konwentem w Wadowicach (dwa lata wcześniej ogłosił 
także pracę Zycie  codzienne  karmelitanek  bosych w Polsce w XVII-XIX  wieku). 

We wstępie do publikacji Autor poczynił zastrzeżenie, że „nie jest to słownik biograficzny,  ponieważ nie zachowały się 
materiały źródłowe, by można było opracować choćby krótkie biogramy wszystkich sióstr, które złożyły śluby zakonne 
w polskich klasztorach karmelitanek bosych. W licznych przypadkach nasza wiedza ogranicza się do imienia zakonnego 
i mniej lub bardziej szczegółowej informacji  chronologicznej. Również w niezbyt licznych przypadkach zachowane źródła 
umożliwiają  opracowanie dosyć obszernego biogramu, z krótką  charakterystyką  bohaterki jako zakonnicy" (s. 5). To auto-
krytyczne poniekąd  zdeprecjonowanie charakteru edycji nie wydaje się zasadne. W większości przypadków mamy tu bo-
wiem do czynienia z notami biograficznymi  zawierającymi  dane o stosunkach rodzinnych zakonnicy, momencie wstąpie-
nia do Karmelu (z przyporządkowaniem  do określonego klasztoru) i złożenia ślubów, a wreszcie o dacie śmierci. Trudno 
oczekiwać bogatszego zestawu informacji  w przypadku sióstr klauzurowych, związanych  zazwyczaj przez całe życic z jed-
nym konwentem, których dni wypełniała modlitwa i kontemplacja. Czasami wprawdzie Autor nie był w stanie w oparciu 
0 zachowane źródła zgromadzić i tych podstawowych danych w odniesieniu do niektórych postaci, braki nie stanowią 
jednak dostatecznej przyczyny, dla odmawiania recenzowanej publikacji miana słownika biograficznego. 

Terminus  a quo opracowania, rok 1612, to moment przybycia z Belgii do Polski pierwszych karmelitanek bosych 
1 założenia ich najstarszej fundacji  przy kościele św. Marcina w Krakowie (dziś ośrodek parafii  ewangelicko-augsburskiej). 

1 Zob. pełne zestawienie nuncjuszy apostolskich w Polsce w: Acta Nuntiaturae  Polonae, t. 1, oprac. H. D. Wojtyska, Romae 1990, s. 197-339. 
2 Zob. pełne ich zestawienie w: J. Wodka, Zur  Geschichte der  nationalen Protektorate  der  Kardinäle  an der  römischen Kurie,  Innsbruck-Leipzig 1938, 
s. 114-117. 
3 W 2001 r. ukazały się dwa dalsze tomy recenzowanej edycji: Genealogien zur Papstgeschichte,  bearb. v. Ch. Weber unter Mitw. v. M. Becker, cz. 3-4, 
Stuttgart 2001. 


