
Krzysztof Rafał Prokop

"Spis duchowieństwa diecezjalnego
w Polsce 1997 : stan na 31 grudnia
1997", red. nauk. W. Zdaniewicz, R.
Stępisiewicz, Warszawa 1998 :
[recenzja]
Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne 6/1, 259-261

1999



nia. Można więc sądzić, że starano się połączyć profesjonalizm, jakiego wymaga socjologia, ze 
złożonością i delikatnością badanego przedmiotu, jakim jest stosunek do wiary i Kościoła.

Sondaże i analizy socjologiczne, jako współczesne narzędzie diagnozy społecznej, nie są w stanie 
objąć i opisać wielowymiarowej rzeczywistości Kościoła, niemniej, jak podkreśla Jan Paweł II, na
uka, w tym również socjologia, jest konieczna dla człowieka wierzącego w znalezieniu odpowiedzi 
na znaki czasu i wyzwania współczesności. Kościół w Polsce w  ostatnich latach na nowo próbuje 
zdefiniować swoją tożsamość społeczną w warunkach transformacji ustrojowej. Omawiana publika
cja może być pomocna dla Kościoła, który sam siebie poznaje i próbuje spełniać nową rolę w plura
listycznym społeczeństwie. Należy być wdzięcznym autorom raportu, gdyż dzięki niemu możemy 
być bardziej świadomymi obserwatorami, tej wciąż zmieniającej się rzeczywistości, jaką jest polski 
katolicyzm. Wypada tylko sobie życzyć, aby przedstawione diagnozy spowodowały, że katolicy nie 
będą „tylko” obserwatorami. Wartość prezentowanej pracy wynika więc zarówno z jej „pionierskie
go” charakteru na gruncie kościelnym, jak i z możliwości praktycznego zastosowania wypracowa
nych przez socjologów wniosków w procesie kształtowania metod i modeli duszpasterskich.

Paweł Bonisławski
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Spis duchowieństwa diecezjalnega w Polsce 1997. Stan na 31 grudnia 1997,
red. nauk. W. Z d a n ie w ic z ,  R. S t ę p is ie w ic z ,  Warszawa 1998, ss. 540.

Zaledwie w kilka miesięcy po ukazaniu się skreślonej piórem niżej podpisanego recenzji pu
blikacji Duchowieństwo polskie 1994x do obiegu wydawniczego trafił kolejny tom serii Staty
styka Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce (t. XII), zatytułowany Spis duchowieństwa diece
zjalnego w Polsce 1997. To właśnie ów niewielki odstęp czasu dzielący oba fakty zapewne 
sprawił, iż przy opracowywaniu odnośnego woluminu nie zostały w  ogóle uwzględnione uwagi 
i postulaty pomieszczone we wspomnianej recenzji.

W porównaniu z edycjąz roku 1994 obecne wydanie, chociaż objętościowo jedynie nieznacznie 
skromniejsze, jest od tamtego o wiele uboższe pod względem przynoszonego materiału, gdyż 
pominięci zostali w nim członkowie instytutów życia konsekrowanego, tj. zakonów i zgroma
dzeń zakonnych (za wyjątkiem pięciu biskupów), ograniczono się zaś wyłącznie do duchowień
stwa diecezjalnego. We wstępie redakcyjnym zapowiedziana została niemniej osobna publika
cja rejestrująca z kolei wyłącznie kapłanów i braci zakonnych. A zatem z występujących w Du
chowieństwie polskim 1994 czterech działów, w recenzowanym wydawnictwie znajdzie czytelnik 
jedynie dwa pierwsze, tj. Kardynałowie i biskupi (s. 17-21) oraz Księża diecezjalni (s. 23-540). 
Więcej natomiast niż poprzednio jest wykazów i tabel porządkujących zebrany materiał staty
styczny, zawartych w dziale Wybrane zestawienia statystyczne dotyczące księży diecezjalnych 
(s. 11-16)2. Ilustrują one następujące zagadnienia:

-  liczba księży diecezjalnych w poszczególnych diecezjach;
-  struktura stopni i tytułów naukowych posiadanych przez księży diecezjalnych;
-  polscy księża pracujący za granicą;
-  struktura wieku księży diecezjalnych;
-  liczba wiernych przypadających na jednego księdza diecezjalnego w poszczególnych die

cezjach.

1 „Saeculum Christianum”. R. 4 (1997), nr 2, s. 257-259.
2 Warto w tym miejscu nadmienić, iż na bazie materiału zebranego w edycji Duchowieństwo 

polskie 1994 jej współautor W. Zdaniewicz ogłosił przyczynek statystyczno-demograficzny do
tykający problematyki powołań duchownych we współczesnej Polsce -  W. Z d a n ie w ic z ,  Po
wołania kapłańskie i zakonne w Polsce (1994). W: Christianitas et Europae, pod red. H. G ap -  
s k ie g o .  Lublin 1998, s. 187-191.



Ponadto tom zaopatrzony został w rozbudowany wykaz skrótów i symboli używanych w po
szczególnych notach osobowych (s. 7-9).

Zgromadzony w odnośnej edycji zasób danych personalnych jest niezwykle obfity i nie spo
sób poddać go bliższej analizie nawet w ramach najobszerniejszej recenzji. Z konieczności tedy 
przyjdzie nam ograniczyć się do omówienia jedynie wybranych aspektów odnoszących się do 
wartości merytorycznej i praktycznej przydatności tejże publikacji.

Już przy pobieżnym chociażby przewertowaniu książki uderza dziwna «szczupłość» działu Kar
dynałowie i biskupi, wynikająca ze znikomej liczby uwzględnionych tamże postaci. W dniu 31 
XII 1997 (tę bowiem datę podali wydawcy w podtytule) do grona Episkopatu Polski należało 115 
biskupów, w tym 2 nominatów (M. Cisło, W. Skworc) nic posiadających wtenczas jeszcze sakry. 
Tymczasem przywoływany rozdział notuje zaledwie 58 sylwetek, w której to liczbie znalazło się 
zresztą 5 hierarchów nie należących do Konferencji Episkopatu Polski. Po ich odliczeniu skonsta
tować można, iż w rozdziale Kardynałowie i biskupi brakuje aż 62 spośród ówczesnych pasterzy 
Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce! Wspomnianych dwóch nominatów znajdzie czytelnik 
w dziale Księża diecezjalni, bez jakiejkolwiek zresztą adnotacji o ich wyniesieniu do godności 
biskupiej. Jest to o tyle zastanawiające, jako że obaj zostali prekonizowani 13 XII 1997, skoro zaś 
wydawcy zdążyli jeszcze wykreślić z zestawienia (o ile to nic kolejne przeoczenie) zmarłego 25 
XII 1997 arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego, tym bardziej należałoby spodziewać się uwzględ
nienia nowych członków Konferencji EP. Nic wiadomo z jakiej z kolei przyczyny właśnie w roz
dziale Księża diecezjalni (a nie Kardynałowie i biskupi) umieszczony został jeden jeszcze hierar
cha, obecny sekretarz generalny Konferencji EP Piotr Libera, przy którego nazwisku zaznaczono 
dla odmiany «bp» (s. 264), oczywiście nic przytaczając daty nominacji biskupiej ani sakry. Od- 
jąwszy tedy jeszcze trzech wyżej wzmiankowanych, pozostaje wciąż 59 pasterzy (a zatem więcej 
niż połowa składu Episkopatu Polski), których imion czytelnik nie znajdzie w ogóle w omawianej 
publikacji. W gronie tym jest 6 metropolitów, 13 ordynariuszy, 5 biskupów seniorów (w tym 3 
arcybiskupów), 31 biskupów pomocniczych (suffaganów), a także delegat prymasa Polski dla dusz
pasterstwa emigracyjnego i biskup połowy Wolska Polskiego.

W wykazie zawartym w Spisie... nie uwzględniony został żaden z biskupów z Kalisza, Łowi
cza, Olsztyna, Tamowa czy Włocławka. Za zgoła kuriozalny trzeba uznać fakt, iż wydawcy 
przeoczyli osobę biskupa Alojzego Orszulika, ordynariusza łowickiego, niegdysiejszego inicja
tora i współredaktora wcześniejszych tomów (opracowywanych przez Zakład Socjologii Religii 
przy Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Modlitwy w Ołtarzewie) 
spisów duchowieństwa polskiego. Uwzględniony jest natomiast zmarły w  roku 1995 biskup su- 
fragan lwowski Władysław Rafał Kiemicki, o którym była już zresztą mowa w recenzji edycji 
Duchowieństwo polskie 1994. Aktualność zachowują również sygnalizowane tamże zastrzeże
nia w przedmiocie zawartości merytorycznej poszczególnych not, w szczególności odnośnie do 
braku dat święceń czy konsekracji przy niektórych hierarchach, co w sytuacji, gdy dane te wid
nieją w corocznych edycjach Annuario Pontificio, jest zgoła niewytłumaczalne. Wskazać moż
na i na konkretne błędy faktograficzne, jak np. umiejscowienie powierzonej polskiemu redemp
toryście biskupowi Czesławowi Stanuli diecezji Floresta we Włoszech (s. 20), podczas kiedy 
jest to biskupstwo brazylijskie, czy obdarzenie arcybiskupa Władysława Ziółka z Łodzi tytułem 
profesorskim, którego ów -  przynajmniej jak dotychczas -  nie posiada3.

Naszą uwagę skoncentrowaliśmy na Kardynałowie i biskupi, bowiem na mniejszym zbiorze 
łatwiej wskazać przykłady błędów powtarzających się (co do rodzaju) w całym opracowaniu.
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3 W przypadku innych duchownych skrót ’prof.’ w biogramach używany jest w odniesieniu 
jedynie do osób posiadających habilitacją, nie wiąże się on zatem z funkcją profesora (z nomi
nacji biskupiej) seminarium diecezjalnego.



Nie jest zatem od nich wolna część pt. Księża diecezjalni. W recenzji Duchowieństwa polskiego  
1994 sygnalizowano już fakt występowania w niektórych przypadkach podwójnych not osobo
wych odnoszących się do tej samej postaci. Wskazano wówczas na przykłady ks. prof. Jerzego 
Wolnego i ks. Władysława Stec-Sali, którzy i w obecnym wydaniu posiadają po dwa biogramy. 
Podobne «wyróżnienie» przypadło w udziale m.in. zmarłemu w ostatnich miesiącach ks. infuła
towi Stanisławowi Grzybkowi. Przy wielu kapłanach da się zauważyć brak jakichkolwiek dat 
w notach (tj. urodzenia i święceń), żeby wspomnieć przykładowo o obdarzonym niedawno sa
krą biskupią rektorze WSD w Kielcach ks. Marianie Florczyku czy o parających się pracą na
ukowo-dydaktyczną liturgiście ks. Janie Janickim (Kraków) i historyku Andrzeju Kopiczce (Olsz
tyn) -  a nie są to wszak postaci, w przypadku których trudno dotrzeć do jakichkolwiek bliż
szych danych osobowych. W sytuacji zresztą, gdy już wszystkie diecezji polskie posiadają 
publikowane schematyzmy (elenchusy, roczniki, katalogi duchowieństwa), tego rodzaju braki 
nie znajdują żadnego usprawiedliwienia.

Osobliwy zapis pełnionych funkcji widnieje przy ks. Tadeuszu Fitychu, sekretarzu arcybisku
pa praskiego i prymasa Czech -  kardynała Miroslava Vika: „sekr. bpa Prahy” [sic] (i dalej błąd 
w zapisie adresu) (s. 117). Z kolei przy ks. Andrzeju Dziubie, do niedawna sekretarzu z kolei 
prymasa Polski, informacji o sprawowaniu odnośnej funkcji w  ogóle nie znajdziemy (s. 111).

Powyższa recenzja skreślona została praktycznie natychmiast po ukazaniu się na półkach 
księgarskich omawianej edycji. Ma ona tedy szansę dotrzeć do autorów przygotowujących ko
lejne wydanie Spisu... (zapewne na rok 2000) przed zakończeniem prac redakcyjnych, by spo
wodować usunięcie powtarzających się z wydania na wydanie błędów (to samo dotyczy zapo
wiadanego woluminu poświęconego kapłanom i braciom zakonnym). Za zdecydowanie pozy
tywną odmianę w  stosunku do poprzedniej edycji uznać należy zniknięcie w recenzowanym 
tomie reklam, które jakkolwiek podyktowane bez wątpienia uwarunkowaniami finansowymi, 
sprawiły niemniej, iż publikacja Duchowieństwo polskie 1994, mająca obok czysto utylitarnych 
funkcji «na dziś» stanowić zarazem źródło dla analiz naukowych w przyszłości, przybrała w y
gląd zgoła książki telefonicznej.

Krzysztof Rafał Prokop
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