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W połowie roku 1998 w krakowskiej oficynie Towarzystwa Autorów i Wydaw
nictw Prac Naukowych UNIVERSITAS ukazała się interesująca praca Krzysztofa Rafała 
Prokopa Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczpospolitej Leksykon biograficzny. 
Autor przedstawia się -  we wstępie -  jako stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Pol
skiej właśnie w 1998 r. Pisze też, że wiadomości dotyczące danych biograficznych 
poszczególnych biskupów gromadził już od 1989 r. Miał w trakcie swej kwerendy 
możność kontaktu z większością ze 137 biskupów odnotowanych w leksykonie. Nie
stety Wydawca oszczędził nam informacji o Autorze tej tytanicznej pracy, wydanej na 
wysokim poziomie edytorskim (znakomity papier, czytelny druk, staranne ilustracje, 
twarda oprawa i przepiękna obwoluta). Praca ta nie jest pionierska. Nie sięgajmy do 
pradawnych katalogów arcybiskupów gnieźnieńskich, krakowskich, wrocławskich czy 
płockich, ale zauważmy, że w 1860 roku ukazała się w Oleśnicy praca ks. Pawła Wła
dysława Fabiszaópw kardynałów i biskupów polskich z dodatkiem synodów przez tychże 
odprawionych. Z prac dwudziestowiecznych można wymienić publikacje:

ks. Zbigniewa Szostkiewicza (.Katalog biskupów obrządku łacińskiego przedro
zbiorowej Polski. W: Sacrum Poloniae Millennium, Rzym 1954). ks. Kazimierza Doli 
{Katalog arcybiskupów i biskupów rezydencjalnych metropolii i diecezji polskich ob
rządku rzymskokatolickiego do czasów współczesnych. W: Historia Kościoła w Pol
sce, t. 2, Poznań 1979), Zdzisława Szuby {Biskupi polscy X X  wieku. Życie Katolic
kie R. 1983, z. 5). I nade wszystko ks. Piotra Niteckiego {Biskupi Kościoła w Polsce. 
Słownik biograficzny. Warszawa 1992 -  wydanie drugie ma się niebawem ukazać).

Wszystkie te prace ukazują sylwetki biskupów, którzy na ziemiach polskich pełnili 
swą pasterską posługę na przestrzeni stuleci, w przeróżnych ustrojach i konfiguracjach 
politycznych dowodząc, że Kościół jest ponad tymi wszystkimi ziemskimi uwarunko
waniami.

I choć K. R. Prokop w swej przedmowie uzasadnia t e r m i n u s  a quo przyjęty 
w koncepcji leksykonu, to jego argumenty „z przemianami politycznymi roku 1989 
hierarchowie Kościoła katolickiego częściej zaczęli pojawiać się w środkach społecz
nego przekazu, zaś ich nazwiska i sylwetki zagościły na łamach wielu opracowań” nie 
przekonuje do końca. Co więcej fakt, że rok 1989 jest granicą, od której ukazani są 
polscy biskupi, może pobudzić skojarzenia z jakąś manierą lustracyjną i sugerować, 
że członkowie Episkopatu Polski sprzed tej granicznej daty byli biskupami PRL, a więc 
jakby nieco podejrzanymi. Nie piszę tego bez kozery, gdyż sam słyszałem z ust mło
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dzieżowego działacza katolickiego, który urodził się u zarania pontyfikatu Jana Pawła 
II, że w nim postać Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego budzi pewne wątpliwo
ści, gdyż przecież Prymasem Polski został w okresie stalinowskim i do tego jeszcze 
rozmawiał wielokrotnie z komunistycznymi władcami kraju nad Wisłą.

Dlatego t e r m i n u s  a quo przyjęty w pracy można dyskutować. O wiele bar
dziej uzasadniony byłby tu rok 1992, a dokładniej 25 marca 1992 r., kiedy to Jan Pa
weł II bullą Totus Tuus Poloniaepopulus dokonał reorganizacji sieci diecezjalnej Ko
ścioła w Polsce. Taki termin miałby lepsze uzasadnienie eklezjalne.

Przyjrzyjmy się więc całości pracy. Biogramy zostały przygotowane według sche
matu: 1. Nazwisko i imię (względnie imiona i ewentualnie -  w nawiasie -  imię z bierz
mowania); 2. Daty dzienne: narodzin, święceń kapłańskich, konsekracji biskupiej (oraz 
śmierci -  oczywiście, gdy dany hierarcha już nie żyje); 3. Urzędy i godności piastowa
ne w kolegium biskupim.

W zasadniczej części biogram zawiera: 1. Miejsce urodzin biskupa.
2. Etapy edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem stopni i tytułów naukowych. 

3. Przebieg kariery kościelnej. Niezwykle ważna jest też część bibliograficzna danego 
biogramu zawierająca dorobek piśmienniczy (najważniejsze pozycje) oraz bibliogra
fia przedmiotowa.

Na końcu książki umieszczono zestaw dziewięciu niezwykle cennych aneksów:
1. Biskupi według daty urodzenia -  listę otwiera bp Jan Czerniak (1906), a zamyka 

bp Piotr Jarecki (1955).
2. Biskupi według daty święceń kapłańskich -  listę otwiera bp Józef Rozwadowski 

(zm. 1996), a zamyka bp Marian Florczyk.
3. Biskupi według daty prekonizacji z uwzględnieniem daty konsekracji i pontyfi

katów Papieży -  listę otwiera abp Jerzy Stroba, a zamyka bp Marian Florczyk.
4. Biskupi zmarli w okresie 4 czerwca 1989-9 maja 1998 -  listę otwiera bp Jan 

Michalski (zmarł 23 sierpnia 1989), a zamyka bp Teodor Majkowicz (zmarł 9 maja 
1998).

5. Członkowie zakonów i zgromadzeń zakonnych w gronie Episkopatu Polski (10 
osób).

6. Obsada diecezji polskich 4 czerwca 1989 -  31 grudnia 1997. Tabela obejmuje 
nazwę biskupstwa i datę jego powstania, nazwisko i imię ordynariusza diecezji (tu 
konieczna zdaje się uwaga, że ponieważ nie jest to wykaz alfabetyczny osób, zgodnie 
z duchem i obyczajem polskiej pisowni właściwsza byłaby kolejność: imię i nazwisko 
ordynariusza -  zresztą ta sama uwaga odnosi się do innych aneksów) oraz jego sufra- 
gani (tu kolejna uwaga: poprawna nazwa to biskupi pomocniczy; sufragan -  to nazwa 
obiegowa, ale tu niepoprawna i odnosi się do rządców tych diecezji, które wchodzą 
w skład metropolii, oczywiście poza arcybiskupem-metropolitaą).

7. Metropolie i diecezje w Polsce -  stan na 23 kwietnia 1997 (tu pojęcie sufragani 
użyto właściwie).

8. Biskupi według stolic tytularnych.
9. Dewizy (zawołania) biskupie.
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Całość książki zamyka skorowidz-indeks alfabetyczny. Szkoda, że zaznaczono tu tylko 
stronicę, na której znajduje się biogram danego biskupa, a brak odniesień do aneksów.

Omawiana praca K.R. Prokopa wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu podstawo
wych informacji biograficznych dotyczących polskich biskupów. Autor książki ma na 
szczęście świadomość „braku doskonałości wszystkiego co doczesne” i pragnie usu
nąć „wszystkie ewentualne niedociągnięcia przy planowanych kolejnych wydaniach” 
(z przedmowy). Pozwolę sobie zatem przedstawić kilka dalszych uwag, pozwalają
cych choć niektóre z tych niedociągnięć: w przyszłości usunąć.

Zacznijmy więc od tytułu książki: Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczpospolitej. 
Pomijam, że można byłoby użyć nazwy: Kościoła Rzymskokatolickiego (Sancta Romana 
Ecclesia Catholica), ale poważne zastrzeżenia budzi deklinacja nazwy naszego państwa po
dana w tytule pracy. Otóż zgodnie z normami języka polskiego rzeczownik rzeczpospolita, 
jako zrost wyrazu rzecz i wyrazu pospolita, deklinuje się w ten sposób, że odmieniają się 
obydwa człony owego zrostu (odmiana -  mian.: rzeczpospolita, dop.: rzeczypospolitej, cel.: 
rzeczypospolitej, biem.: rzeczpospolitą, narz.: rzecząpospolitą, miej sc.: rzeczypospolitej, woł.: 
rzeczypospolita, a w l.mn. rzeczypospolite itd.). Istnieje wprawdzie tendencja odmiany cało
ści zrostu według deklinacji przymiotnikowej, ale wydawnictwa poprawnościowe przy ofi
cjalnej nazwie Państwa Polskiego zalecają wyłącznie odmianę obydwu członów zrostu Rzecz
pospolita (taką deklinacją sam Autor pracy posługuje się w przedmowie).

Tytułem przykładu wymieńmy też inne niedociągnięcia ograniczając się w zasa
dzie jedynie do biskupów w Warszawie.

Hasło: GLEMP Józef,
• udzielający Mu święceń kapłańskich bp Franciszek Jedwabski (1895-1975) był 

biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej, a nie gnieźnieńskiej (unia per
sonalna stolic biskupich Gniezna i Poznania z 1821 r. -  rozwiązana w 1992 r. -  
dotyczyła jedynie ordynariusza, a nie biskupów pomocniczych);

• obok godności Wielkiego Kanclerza Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 
Ksiądz Kardynał jest także Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teolo
gicznego w Warszawie:

• uwaga zasadnicza: na wszelkich herbach Księdza Prymasa zawsze czytałem dewizę 
CARITATI (dativus!) IN IUSTITIA, co dosłownie tłumaczy się DLA MIŁOŚCI 
W SPRAWIEDLIWOŚCI, a co Ksiądz Kardynał oddał w tytule jednej ze swych 
książek: Przez miłość ku sprawiedliwości. Nie wiem tedy, skąd wziął się ów nomi- 
nativus CARITAS w prezentowanym herbie obecnego Prymasa Polski.

Hasło: ROMANIUK Kazimierz
• „1953-1956 kolejno asystent i adiunkt na Wydz. Teologicznym UW” tak mogło 

być jedynie w latach 1953-1954, bo w sierpniu 1954 ówczesne władze państwo
we „wyprowadziły” Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Warszawskiego two
rząc Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie;

• nie umiem sobie wytłumaczyć, dlaczego błędnie podano stolicę tutulamą biskupa 
Kazimierza, gdy był on biskupem pomocniczym arcybiskupa warszawskiego. Otóż 
stolica ta nazywa się Sicca Yeneria, (obecna nazwa miejscowa El-Kef), a nie jak
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podano: Sicca. Nazwę Sicca Veneria podaje Annuario Pontificio czy Słownik ks. P. 
Niteckiego. Warto dodać, że biskupem tytularnym Sicca Veneria był w latach 1927- 
1967 inny hierarcha polski -  bp Kazimierz Tomczak (1983-1967) z Łodzi.

Hasło: KRASZEWSKI Zbigniew
• „W czasie okupacji wstąpił do tajnego Metropolitalnego WSD w Warszawie, 

gdzie 1943-1949 zdobywał formację kapłańską”. Zawarty w tym zdaniu błąd 
wynika z nieporadności stylistycznej i z tekstu mógłby ktoś sądzić, że jeszcze 
w 1949 warszawskie seminarium było tajne. Tymczasem już od lutego 1945 roku 
to seminarium duchowne wznowiło swą jawną działalność w należącym do ar
chidiecezji warszawskiej majątku w Czubinie (parafia Rokitno).

• „Równocześnie 1970-1997 proboszcz par. M. B. Zwycięskiej na Kamionku”. Jest to 
dość powszechny błąd, bo tytuł Matki Bożej Zwycięskiej nosi jedynie kamionko w- 
ska świątynia (dziś konkatedra warszawsko-praska), natomiast historyczna parafia 
na warszawskim Kamionku nosi wezwanie: Bożego Ciała.

Dziwi ten błąd, bo Autor w załączonej do biogramu bibliografii przedmiotowej 
podaje książkę Maria Vincii, Warszawa 1995, gdzie dokładnie tę kwestię wyjaśniono.

Hasło: JARECKI Piotr
• w Leksykonie jako datę urodzenia biskupa Piotra podano dzień 22 sierpnia 1955 r. 

Natomiast Informator Archidiecezji Warszawskiej podaje dzień 29 czerwca 1955. 
Imię Księdza Biskupa wydaje się potwierdzać raczej tę drugą datę. Warto też 
wiedzieć, czego K.R.Prokop nie odnotowuje, że trzecim współkonsekratorem 
bpa P. Jareckiego był abp Jorge Maria Mejia (ur. 1923, konsekrowany 12 maja 
1986) -  wiceprzewodniczący Papieskiej Komisji IUSTITIA ET PAX.

Jeśli chodzi o współkonsekratorów, to nie jest to jedyna niedokładność. Jeśli się
gniemy do biogramu abpa Juliusza Paetza, to znajdziemy nieprawdziwą wiadomość, 
że w dniu 6 stycznia 1983 r. Ojciec Święty udzielił obecnemu metropolicie poznań
skiemu święceń biskupich w asyście współkonsekratorów kard. Władysława Rubina 
i bpa Tadeusza Zawistowskiego. Ta błędna informacja znajduje się także we wspo
mnianej pracy Z. Szuby. Papieżowi w czasie tej konsekracji asystowali abp Eduardo 
Martinez Somalo i abp Duraisamy Lourdusamy. Byłem w watykańskiej Bazylice św. 
Piotra świadkiem obrzędów święceń biskupich abpa J. Paetza, abpa Z. Grocholew- 
skiego i 12 innych biskupów, ale ponieważ pamięć ludzka jest zawodna odsyłam do 
prasy np. do ważnego dla episkopologii Esprit et vie nr 32/34 z 1986, s. 450.

Przyglądając się tym uwagom można zauważyć, że Autor nigdzie nie odwołuje się 
do Annuario Pontificio. Ów wydawany przez Stolicę Apostolską Rocznik Papieski jest 
jednym z podstawowych źródeł episkopologicznych, obok oficjalnego organu Stolicy 
Świętej Acta Apostolicae Sedis.

Powyższe uwagi dotyczą kilku wybranych haseł. Z pewnością można przyjrzeć się 
i innym biogramom. Niech więc me uwagi posłużą PT Autorowi i wydawcom przy 
kolejnych wydaniach Leksykonu. Warto też chyba zastanowić się nad inną formułą 
pracy. Jak rokrocznie ukazuje się wspomniany Annuario Pontificio prezentujący Ko
ściół i Episkopat w całym świecie, tak i co roku mógłby się ukazywać Rocznik Ko
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ścioła w Polsce -  z szeroko rozbudowanymi biogramami biskupów polskich (wyko
rzystać można materiał zawarty w omawianej książce).

Praca Krzysztofa Rafała Prokopa Biskupi Kościoła Katolickiego w III Rzeczpospo
litej jest pozycją cenną i wartą kolejnych edycji. Trzeba jednak pamiętać o usunięciu 
wszystkich niedociągnięć przy planowanych kolejnych wydaniach, co pełen pokory 
Autor uświadamia sobie i czytelnikom w przedmowie do swej pracy.

Hubert Jerzy KACZMARSKI

Bolesław Przybyszewski, Zarys dziejów diecezji krakowskiej. Część III -  Czasy 
najnowsze. Kraków 1998, ss. 160.

Zbliża się rok 2000, a wraz z nim i millenium istnienia stałej organizacji kościelnej na 
ziemiach polskich, ukonstytuowanej w roku 1000 w postaci metropolii gnieźnieńskiej. 
Jubileusz ten stanie się bez wątpienia inspirację dla powstania szeregu prac historycznych, 
traktujących o utworzonych przed tysiącem lat diecezjach. De facto publikacje takie już od 
jakiegoś czasu się ukazują, skądinąd zaś wiadomo, że w trakcie realizacji, na różnych eta
pach, jest cały szereg kolejnych inicjatyw wydawniczych. By powyższe stwierdzenie w ja
kiejś mierze zamplifikować, odwołajmy się do przykładu biskupstwa krakowskiego. Jak
kolwiek oficjalna data rozpoczęcia w Krakowie obchodów millenijnych to 15 VI 1999 
(podczas bytności papieża Jana Pawła II), niemniej już poprzedni rok 1998 przyniósł co 
najmniej kilka publikacji z tąże rocznicą związanych. Dwóch pracowników krakowskiej 
Papieskiej Akademii Teologicznej -  ks. prof. Jan Kracik i ks. dr Grzegorz Ryś, wydało 
stosunkowo skromny objętościowo tomik Dziesięć wieków diecezji krakowskiej. Broszu
rowy zgoła charakter posiada publikacja Piotra Bilińskiego Żywoty sławnych biskupów 
krakowskich, wydana z inicjatywy duszpasterstwa archikatedry wawelskiej. Monumental
nie natomiast (przynajmniej pod względem objętości) przedstawia się niemal 750-stroni- 
cowy tom pierwszy Dziejów diecezji krakowskiej do roku 1795, autorstwa profesora KUL 
ks. Bolesława Kumora, zapoczątkowujący serię -  według informacji zawartej we Wstępie 
- w  sumie czterech woluminów. Jak w przypadku wyżej wspomnianej edycji rok 1998 
stanowi datę początkową jej ukazywania się, tak w odniesieniu do stanowiącego zasadni
czy przedmiot niniejszego tekstu recenzyjnego Zarysu dziejów diecezji krakowskiej ks. 
Bolesława Przybyszewskiego jest cezurą zamykającą dla serii.

Tytułowe opracowanie ukazało się w trzech częściach w latach 1989-1998. Pierw
sza obejmowała okres od początków chrześcijaństwa w Małopolsce po pasterzowanie 
kardynała Fryderyka Jagiellończyka ( t  1505), druga -  całą dobę nowożytną po upadek 
I Rzeczypospolitej, trzecia wreszcie doprowadzona została do momentu śmierci kar
dynała Adama Stefana Sapiehy ( t  1951).

Autor Zarysu jest obecnie nestorem w gronie historyków Kościoła w Polsce. Uro
dził się 13 IX 1908 w Skrzeszowicach koło Słomnik. Po uzyskaniu w r. 1928 świadec
twa dojrzałości w Staroklasycznym Gimnazjum św. Anny w Krakowie, wstąpił do kra
kowskiego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, podejmując równocześnie stu


