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W dobie nowożytnej, a w szczególności w XVI i XVII w., 
kontakty Siedmiogrodu z Polską były bardzo ożywione, do cze
go przyczyniało się bezpośrednie sąsiedztwo obu organizmów 
państwowych. Na płaszczyźnie politycznej relacje te nie zawsze 
były pokojowe, zaś szczególnie groźny epizod stanowiło zaan
gażowanie księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego 
w niedoszły rozbiór Rzeczypospolitej i jego wyprawa zbrojna 
z roku 1657. Kilku innych spośród wojewodów, a następnie 
władców Siedmiogrodu zapisało się wszakże w polskich dzie
jach bardziej pozytywnie, żeby wspomnieć ożenionego z Iza
bellą Jagiellonką Jana Zapolyę, w którego żyłach płynęła pia
stowska krew (po matce Jadwidze, córce księcia cieszyńskiego 
Przemysława II oraz Anny z książąt mazowieckich), ich syna 
Jana Zygmunta Zapolyę, w szczególności zaś Stefana Batore
go, króla Polski w latach 1576-1586, dalej jego braci Krzyszto
fa i Zygmunta Batorych oraz bratanka Andrzeja Batorego, bi
skupa Warmii i kardynała, czy również Gabriela Bethlena, pre
tendującego do korony polskiej w 1648 r. Jerzego I Rakoczego 
i prawnuka tegoż, Franciszka II Rakoczego, który szuka) 
schronienia w Rzeczypospolitej po nieudanym wystąpieniu 
zbrojnym przeciwko Habsburgom.

Zdecydowanie mniej pamięta się o rozmaitych powiąza
niach wzajemnych na płaszczyźnie kościelnej, stąd też warto 
sięgnąć po wprawdzie niepokaźną, lecz użyteczną publika
cję autorstwa György Jakubinyiego. Po raz pierwszy wydana 
w 1998 r., drugiej, poszerzonej edycji doczekała się w sześć lat 
później. Zawiera ona wykazy hierarchów Kościoła katolickiego 
(zarówno obrządku łacińskiego, jak i unickich), sprawujących 
w ciągu wieków jurysdykcję nad terytorium szeroko pojmowa
nej Transylwanii (Siedmiogrodu), oraz przełożonych wspólnot 
protestanckich i zwierzchników żydowskich gmin wyznanio
wych z tego obszaru. Nie są to tylko „suche” spisy, bowiem 
każdej z uwzględnionych postaci towarzyszy zwykle kilkuwier- 
szowa nota biograficzna. Także i przy poszczególnych stolicach 
biskupich korzystający znajdzie podstawowe dane o ich histo
rii, jakkolwiek prezentują się one nad wyraz skromnie.

Wśród uwzględnionych w wykazach hierarchów znajduje
my również biskupów, których imiona łączą się dziejami Koś
cioła polskiego. Już w pierwszym z zestawień, stanowiącym wy
liczenie nuncjuszy apostolskich pełniących misję dyplomatycz
ną na dworze habsburskim (1529-1918), a dla okresu po roku 
1918 zarówno w Budapeszcie, jak i w Bukareszcie (s. 7-19), na
trafiamy na takie nazwiska, jak m.in. biskup Warmii i kardy
nał Stanisław Hozjusz, dalej Germanico Malaspina (nuncjusz 
w Polsce 1592-1598), Antonio Pignatelli (nuncjusz w Polsce 
1660-1668, w latach 1691-1700 papież Innocenty XII), Fran
cesco Buonvisi (nuncjusz w Polsce 1673-1675), Andrea Santa- 
croce (nuncjusz w Polsce 1690-1696), Gianantonio Davia 
(nuncjusz w Polsce 1697-1700), Giulio Piazza (nuncjusz w Pol
sce 1706-1708), Girolamo Grimaldi (nuncjusz w Polsce 1713-

-1721), Cam illo P ao lucci-M erlin i (nuncjusz w Polsce 
1728-1738), Francesco Serbelloni (1738-1746), Antonio Euge
nio Visconti (nuncjusz w Polsce 1760-1767), Giuseppe Garam- 
pi (nuncjusz w Polsce 1772-1776) czy Francesco Marmaggi 
(nuncjusz w Polsce 1928-1936), a także znanych z dziejów rela
cji dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a PRL arcybisku
pów Luigiego Poggi i Francesco Colausonno, czy wreszcie Po
laka w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, arcybisku
pa Janusza Bolonka. Mediewistę bardziej zainteresują wyka
zy rządców diecezji milkowskiej (s. 39) i sereckiej (s. 60-61), 
w pierwszym bowiem znajdujemy dominikanina Bernarda, któ
remu później powierzona została przez papieża Innocentego 
VI stolica biskupia w Płocku, choć nie zdołał jej objąć ze 
względu na sprzeciw miejscowej kapituły katedralnej oraz nie
przejednane stanowisko króla Kazimierza III Wielkiego, 
w drugim natomiast franciszkanina Andrzeja Jastrzębca, spo
wiednika królowej węgierskiej Elżbiety Łokietkówny, w przy
szłości zaś pierwszego biskupa wileńskiego, czy również pol
skich dominikanów Jana Sartorisa i Stefana Martini, którzy 
obaj czynni byli w Kościele krakowskim w charakterze sufraga- 
nów. Podobnie w wykazie biskupów mołdawskich (s. 61) znaj
dujemy hierarchę, który również udzielał się z posługami 
w diecezji krakowskiej, jakkolwiek nie mamy pewności, czy był 
tamże sufraganem, tj. franciszkanina Jana Kaminecz (Kemu- 
lem). Z kolei badacz nowożytnych dziejów Kościoła polskiego 
z uwagą zapozna się z zestawieniem biskupów bakowskich 
(s. 62-64), którzy od 1621 r. podlegali zwierzchności metropo
litalnej arcybiskupów Lwowa. Już jednak całą dekadę wcze
śniej stolicę tę zaczęto powierzać (z prezenty władców Rzeczy
pospolitej) polskim zakonnikom, franciszkanom i dominika
nom, stąd w zestawieniu tym widnieją nazwiska m.in. Waleria
na Lubienieckiego, Adama Górskiego, Gabriela Fredry, Jana 
Baptysty Zamoyskiego, Macieja Mariana Kurskiego, Stefana 
Atanazego Rudzińskiego, Jakuba Góreckiego, Jakuba Franci
szka Dłuskiego [błędnie: Duski], Amanda Wiktoryna Cieszejki, 
Stanisława Franciszka Biegańskiego [błędnie: Buganski], Jana 
Damascena Lubienieckiego, Adriana Skrzetuskiego [błędnie: 
Skrzectuski], Jozafata Parysewicza, Tomasza Załęskiego [błęd
nie: Zaleski], Rajmunda Stanisława Jezierskiego i Piotra Do
minika Karwosieckiego.

Powyższe wyliczenie dowodzi, że omawiana pozycja nie 
powinna zostać przeoczona przez historyków zajmujących się 
problematyką struktur hierarchicznych Kościoła polskiego na 
przestrzeni wieków. Na koniec trudno nie zauważyć, że autor 
zaprezentowanej publikacji sam także należy do grona katolic
kiego episkopatu i od 1994 r. piastuje godność arcybiskupa Al
ba Iulia (Gyulafehérvar). Warto też nadmienić, że spod je
go pióra wyszła również inna użyteczna dla historyka pomoc 
warsztatowa z zakresu chronologii historycznej, mianowicie 
poświęcona kalendarzom i erom (w aspekcie sposobu ozna
czania rachuby czasu) książka Eveid nem érnek véget. Rövid 
idôszâmitâstan (Gyulafehérvar 20052, ss. 88).
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