


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Jedynie informacje  o instytucjach przechowujących  źródła oraz o czasopismach dotyczą  w równym stopniu obu wie-
ków. Jeśli uznać użyteczność tej części w ramach Vademecum,  to można umieścić je w jednym tomie, a po drugie należałoby 
ograniczyć informacje  do adresu (ale koniecznie z telefonem,  adresem e-mail, internetowym), zakresu chronologicznego 
zasobu, wskazówek bibliograficznych  ogólnych (jak na s. 109-111) oraz szczegółowych dla każdego archiwum (to skądinąd 
najcenniejsza część obecnego opisu). 

Pozostawiając  te uwagi do rozważenia przyszłym twórcom różnego rodzaju informatorów,  tak cennych w warsztacie hi-
storyka, należy wyrazić zadowolenie z ukazania się zaktualizowanego Vademecum  stanowiącego  od ponad trzydziestu lat 
niezbędną  pomoc w badaniach. Zwalnia ona każdego historyka z osobna z poszukiwań na własną  rękę tych samych infor-
macji, poszukiwań czasochłonnych i żmudnych. 

Jolanta  Sikorska-Kulesza 
Uniwersytet  Warszawski 

Instytut  Historyczny 

Hierarchia  Catholica  medii  et recentioris  aevi sive Summorum Pontificum,  S. R. E. cardinalium, 
ecclesiarum  antistitum  series e documentis  tabularii  praesertim  Vaticani  collecta,  digesta,  edita, 
t. IX— A pontificatu  Pii  PP.  X  (1903)  usque adpontificatum  Benedicti  PP.  XV  (1922),  per Zeno-
nem Pięta OFMConv, Domus Editorialis „Il Messaggero di S. Antonio", Patavii 2002, 
ss. XVI + 448. 

O wielotomowej edycji Hierarchia  Catholica  nie było dotychczas mowy w dziale recenzji „Studiów Źródłoznawczych", 
pomimo że stanowi ona wielce użyteczną  pomoc warsztatową  nie tylko dla historyków Kościoła, choć dla nich przede 
wszystkim. Jest to wydawnictwo na tyle znaczące,  że nawet w Polsce doczekało się poświęconego mu osobnego hasła w wy-
dawanej od lat w Lublinie Encyklopedii  katolickiejJeśli  nadto zważyć, że najnowszy, opublikowany w roku 2002 tom IX se-
rii, zainicjowanej niegdyś przez niemieckiego uczonego i kontynuowanej w przeważającej  mierze przez jego współkrajan, 
opracowany został przez historyka rodem z Polski, tym bardziej wydaje się zasadne przybliżenie tej publikacji szerszemu 
gronu polskich historyków. 

Hierarchia  Catholica  to krytycznie zestawione wykazy biskupów Kościoła katolickiego (dla wcześniejszych epok właści-
wsze będzie określenie: Kościół Zachodni) — począwszy  od roku 1198, na który przypada początek  przełomowego pontyfi-
katu Innocentego III. Uprzednio wydanych osiem tomów objęło okres aż do śmierci papieża Leona XIII w roku 1903, a za-
tem w całości wieki od XIII po XIX2. W tomach nowożytnych początkowo  niezbyt konsekwentnie uwzględniano hierarchię 
unicką  i w zasadzie dopiero od VIII woluminu jest ona kompletnie reprezentowana. Brak ten starał się nadrobić Giorgio 
Fedalto w o wiele mniej udanej, dwutomowej edycji Hierarchia  ecclesiastica orientalis  z roku 1988 (przynosi ona podobnego 
rodzaju zestawienia hierarchów Kościoła Wschodniego, nie tylko jednak wspólnot unickich, ale przede wszystkim poszcze-
gólnych autokefalicznych  Kościołów prawosławnych oraz Kościołów przedchalcedońskich). Poza tym jednym, skądinąd 
dość istotnym brakiem, o jakichś innych istotnych przeoczeniach czy opuszczeniach mówić raczej nie można, gdyż w dziele 
Hierarchia  Catholica  uwzględniono zarówno rządców  rzeczywistych diecezji, czyli ordynariuszy (biskupi rezydencjalni), jak 
i coraz liczniejszych z upływem stuleci tytulariuszy, w których grupie przeważają  biskupi pomocniczy3. W odniesieniu 
w szczególności do wieków średnich trafiają  się oczywiście opuszczenia i pomyłki, które jednak nie dotyczą  pominięcia całej 
diecezji wraz z szeregiem związanych  z nią  biskupów, lecz pojedynczych postaci, czemu trudno się dziwić, zważywszy na 
skalę edycji. Opracowywana jest ona przy tym w Rzymie, na podstawie przede wszystkim tamtejszych archiwaliów kościel-
nych (watykańskich), przy wykorzystaniu pewnego zasobu literatury przedmiotu, raczej jednak w skromnym wyborze, stąd 
też nie ma co liczyć, że w bardziej zagmatwanych przypadkach, związanych  np. z rywalizacją  dwóch kandydatów o daną  sto-
licę biskupią,  znajdziemy tu jakieś szczegółowsze informacje  czy wskazówki. O ile też w odniesieniu do czasów najnowszych 
dokumentacja przechowywana w Archiwum Watykańskim, tudzież znajdująca  się w niektórych dykasteriach Kurii Rzym-
skiej, stanowi w zupełności wystarczającą  i wiarygodną  podstawę dla przedstawienia obsady poszczególnych stolic bisku-
pich, o tyle już dla doby nowożytnej mogą  się tu pojawić luki i nieścisłości, podczas gdy w przypadku wieków średnich się-
gnięcie po materiał źródłowy z danego kraju, przede wszystkim zaś po specjalistyczną  literaturę przedmiotu, okazuje się 
nieodzowne, jeśli chce się uniknąć  rażących  błędów i przeoczeń. Opracowując  przed ponad wiekiem średniowieczne tomy 
serii jej inicjator i pierwszy autor, bawarski franciszkanin  konwentualny Konrad Eubel, nie miał możliwości przeprowadze-
nia (do tego w pojedynkę) tego rodzaju kwerendy archiwalno-bibliograficznej,  stąd  najwcześniejsze woluminy są  najsłab-

1 J. Duchniewski, Hierarchia  Catholica,  w: Encyklopedia  katolicka,  t. 6, Lublin 1993, kol. 844-845. 
2 Ramy chronologiczne poszczególnych tomów to: 1198-1431 (I), 1431-1503 (II), 1503-[1592] (III), 1592-1667 (IV), 1667-1730 (V), 1730-1799 
(VI), 1800-1846 (VII), 1846-1903 (VIII). 
3 Z oficjalnego  rocznika Stolicy Apostolskiej można się dowiedzieć, że u progu 2004 r., na ogólną  liczbę 4549 biskupów katolickich, odjąwszy  z tego 
grona 965 emerytów, było 2509 ordynariuszy (wliczając  w to również metropolitów) wobec 1075 tytulariuszy, przy czym samych jako takich tytular-
nych stolic biskupich jest obecnie aż 2053. Annuario Pontificioper  l'anno  2004, Città del Vaticano 2004, s. 1063-1064. 
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szym „ogniwem" serii. Zważywszy przy tym, że w ciągu  owego stulecia narosła zgoła ogromna liczba różnojęzycznych opra-
cowań na temat setek diecezji i ich pasterzy, dawno już zrodził się zamysł opracowania na nowo tamtych początkowych  to-
mów, dziś już w niejednym odbiegających  od aktualnego stanu wiedzy. Nie jest to wszakże zadanie dla pojedynczego czło-
wieka, lecz dla zespołu badaczy — i to z różnych krajów, obecnie jednak nacisk położony został na kontynuowanie edycji, 
która wkroczyła już w XX stulecie. 

Wspomniano uprzednio, że pomysłodawcą  ukazującej  się od roku 1898 serii, zarazem autorem pierwszych jej tomów, 
był o. Konrad Eubel, zmarły w 1923 r. badacz przede wszystkim dziejów macierzystej rodziny franciszkańskiej,  wydawca ko-
lejnych woluminów Bullarium  Franciscanum.  Po nim prace nad dziełem kontynuowali następni franciszkanie  konwentualni, 
mianowicie P. Gauchat, R. Ritzler i P. Sefrin,  którzy doprowadzili wykazy aż po przełom wieków XIX i XX. Dwaj ostatni 
opracowali i przygotowali do druku aż cztery tomy (V-VIII), które ukazały się w ciągu  lat 1952-1978 i objęły okres 
od r. 1667 do r. 1903, wszakże wobec śmierci P. Sefrina  (w roku 1976) drugi z autorów, R. Ritzler, także z racji zaawanso-
wanego już wieku, nie podjął  się dzieła kontynuowania tej edycji. Tak się jednak złożyło, że na ten sam czas przypadło po-
wołanie (w 1978 r.) na funkcje  wikariusza i asystenta generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, którego 
członkowie opracowali wszystkie poprzednie woluminy dzieła Hierarchia  Catholica,  Polaka — o. Mariana Błażeja Kruszyło-
wicza (obecnie biskup pomocniczy w Szczecinie). Za jego sugestią,  trudu gromadzenia materiałów pod kątem  kolejnego to-
mu serii podjęli się w 1979 r. dwaj polscy franciszkanie  konwentualni: o. Zenon Pięta i o. Damian Synowiec, obaj posiada-
jący  uzyskane na KUL-u doktoraty z teologii w zakresie historii Kościoła i przebywający  wówczas w Rzymie. Drugiego 
z wymienionych, który już w 1984 r. powrócił do kraju, zastąpił  później w pracach nad edycją  o. Roman Soczewka (z wy-
kształcenia filolog  klasyczny, doktoryzowany na Uniwersytecie Warszawskim), jednakże w tym charakterze był zaangażo-
wany tylko w latach 1987-1988. Ostatecznie więc dokończeniem kwerendy i przygotowaniem do druku kolejnego tomu za-
jął  się już w pojedynkę o. Z. Pięta (niegdyś na KUL-u uczeń ks. Bolesława Kumora), który też z tego względu widnieje na 
stronie tytułowej omawianego woluminu jako jedyny wydawca. 

Tom ten obejmuje okres wprawdzie niecałych dwóch dziesięcioleci, tj. pontyfikaty  papieży Piusa X i Benedykta XV, 
mimo to jednak liczy ponad 450 stron druku w pokaźnym formacie  B4, nieczęsto dziś spotykanym w przypadku edycji na-
ukowych. Całość otwiera dwustronicowy wstęp, w którym — obok kilku zdań na temat „prehistorii" tego woluminu — 
wskazane zostały zespoły źródeł z Archiwum Watykańskiego i niektórych dykasterii Kurii Rzymskiej, stanowiące  funda-
ment tego opracowania (s. VII-VIII). Wśród nich szczególne miejsce zajmują  materiały wytworzone przez Kongregację 
Konsystorialną  (w 1967 r. przemianowaną  na Kongregację ds. Biskupów)4 i Kongregację Rozkrzewiania Wiary (od 1967 r. 
Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów)5 oraz instytucję noszącą  dziś nazwę Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych 
(Ufficio  delle  Celebrazioni  Liturgiche  del  Sommo Pontefice,  uprzednio Praefectura  Caeremoniarum  Apostolicarum)6.  Oddzie-
lony od wstępu spisem treści wykaz skrótów zawiera w sumie cztery osobne zestawienia, z których dwa ostatnie odnoszą  się 
— odpowiednio — do archiwaliów oraz częściej przywoływanych opracowań. Osobnego zestawienia literatury przedmiotu 
w edycji tej nie znajdziemy, ma ona bowiem — jak wspomniano — charakter na wskroś źródłowy, że zaś fundament  jej 
opracowania stanowią  źródła prymarne, dla całej serii z góry zrezygnowano z weryfikowania  na podstawie istniejących  pu-
blikacji danych zaczerpniętych z archiwaliów, na co zresztą  — zważywszy ramy geograficzne  edycji („świat katolicki" w ca-
łości) — trudno by było się zdobyć nawet przy zaangażowaniu liczniejszego grona współpracowników. Na 36 tytułów 
uwzględnionych w tym wykazie (przy łącznym  ujęciu wydawnictw jednostkowych i seryjnych), trafiły  się również trzy pol-
skie, mianowicie Encyklopedia  katolicka  (KUL), Polski  słownik  biograficzny  i Słownik  polskich  teologów  katolickich.  Ich poja-
wienia się w tym zestawieniu nie należy pochopnie tłumaczyć narodowością  autora tomu, przykładowo bowiem w analo-
gicznym wykazie z opracowanego przez niemieckich franciszkanów  woluminu VIII znajdujemy — obok Polskiego  słownika 
biograficznego  — również Encyklopedię  powszechną Orgelbranda, pracę J. Kurczewskiego Biskupstwo  wileńskie,  jak też Po-
dręczną  encyklopedię  kościelną  pod redakcją  Z. Chełmickiego. W wykazie z tomu IX przeważają  wydawnictwa encyklope-
dyczno-słownikowe, obok których są  również informatory  adresowo-statystyczne. 

Zasadniczy korpus edycji stanowią  wykazy biskupów z omawianego okresu, przyporządkowane  do poszczególnych die-
cezji. Ponieważ podstawowym językiem całej serii jest łacina, również nazwy biskupstw podawane są  po łacinie, co jednak 
nie utrudnia poruszania się po całości materiału, gdyż na końcu znajduje się indeks stolic biskupich z nazwami w oryginal-
nym brzmieniu. W obrębie całości obowiązuje  porządek  alfabetyczny,  gdy chodzi o diecezje, jednak na początku  zestawień 
wyliczeni zostali — wzorem poprzednich woluminów — papieże z danego okresu i kreowani przez nich kardynałowie. 
W liczbie tych ostatnich jest też dwóch polskich purpuratów, mianowicie włączeni  do Kolegium Kardynalskiego w 1919 r. 
Aleksander Kakowski i Edmund Dalbor (s. 18), obok nich zaś również były pierwszy nuncjusz w odrodzonej Polsce 
— Achilles Ratti (s. 19), przyszły papież Pius XI. Nie ma natomiast w omawianym tomie odniesienia do kwestii niedoszłego 
(w tym czasie) kardynalatu biskupa Krakowa Adama Stefana  Sapiehy, choć pewne poszlaki mogłyby wskazywać, że już 
wówczas uzyskał on in petto  purpurę. Tak pisze o tym w swoich niedawno wydanych pamiętnikach wspomniany tu kardynał 
A. Kakowski: „Z rozmowy, jaką  miałem z [papieżem] Benedyktem XV, wywnioskowałem, że Benedykt XV mianował nad-
to kardynałem in petto  księcia Adama Sapiehę, biskupa krakowskiego, i że Polska będzie miała stale trzech kardynałów. 

4 Por. N. del Re, La Curia  Romana. Lineamenti storico-giuridici,  Città del Vaticano 19984, s. 136 nn. 
5 Ibid., s. 146 nn. 
6 Ibid., s. 316 nn. Także: Annuario Pontificioper  l'anno  2004, s. 1175,1735-1737. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

Niestety, ta ostatnia nominacja nie została opublikowana — zdaje się głównie z powodu śmierci Benedykta XV, a może też 
i z powodu polityki niezgodnej z zamiarami Rzymu, jaką  prowadził książę  biskup krakowski". Na zdawałoby się przesądzo-
ną  sprawę nominacji kardynalskiej dla A. S. Sapiehy za pontyfikatu  Benedykta XV wskazuje także korespondencja ówczes-
nego posła RP przy Stolicy Apostolskiej Józefa  Wierusza-Kowalskiego.. Zmiana w 1922 r. na urzędzie następcy św. Piotra 
przesądziła  jednak rzecz na niekorzyść biskupa krakowskiego.. Oczywiście na tego rodzaju dywagacje brak miejsca na kar-
tach edycji Hierarchia  Catholica,  w której podawane są  — przynajmniej w odniesieniu do czasów najnowszych — tylko dane 
pewne, wynikające  z treści oficjalnych  dokumentów, być może jednak nie od rzeczy byłoby wspomnieć o tym w nocie bio-
graficznej  przy A. S. Sapieże (s. 144-145). 

Trzeba w tym kontekście zaznaczyć, że owe na pozór „suche" wykazy biskupów są  „ożywione" przez zbiór podstawo-
wych informacji  geograficzno-statystycznych  oraz biograficznych,  zawartych w przypisach, do których odsyłacze widnieją 
przy każdym z biskupstw i przy każdej postaci. Co się tyczy tych ostatnich, w pierwszych tomach serii nie przy wszystkich 
hierarchach zamieszczano dodatkowe objaśnienia, a wręcz dotyczyło to mniejszości. W kolejnych woluminach liczba tego 
rodzaju wiadomości biograficznych  wzrastała, zwiększała się też ich szczegółowość. Obecnie zatem dowiadujemy się każdo-
razowo o dacie i miejscu urodzenia hierarchy, jego wykształceniu i zdobytych stopniach naukowych, dacie przyjęcia świę-
ceń, pokrótce również o etapach posługi kapłańskiej, dalej o dacie nominacji biskupiej i przyjęcia sakry, ewentualnych 
translacjach na inne stolice, wreszcie o zgonie i pochówku. Całość biogramu nie przekracza zazwyczaj kilkunastu wierszy 
tekstu w przypisie. Stanowi to cenne dopełnienie podstawowej informacji  o obsadzie danej stolicy biskupiej — tym przydat-
niejsze, że wzbogacone o odsyłacze do archiwaliów i selektywnej literatury przedmiotu. 

Ogrom materiału zebranego w omawianym wydawnictwie, w jego najnowszym tomie, czyni zgoła niecelowe wdawanie 
się w szczegóły i ewentualne wskazywanie na rozbieżności ujawniające  się przy sięgnięciu po specjalistyczną  literaturę 
przedmiotu, świadomie pominiętą  przez autora, w kwestii pojedynczych dat. Jest to zadanie dla potencjalnych autorów mo-
nografii  historycznych poszczególnych diecezji czy życiorysów konkretnych hierarchów, których zgoła obowiązkiem  będzie 
skonfrontowac  dane ze źródeł rzymskich z wiadomościami zaczerpniętymi z archiwaliów krajowych (gdy chodzi o czasy naj-
nowsze, także np. z prasy — przykładowo odnośnie dat i miejsc sakr biskupich). Warto może przypomnieć w tym miejscu, 
że na okres, który obejmuje omawiany tom IX, przypada erygowanie tylko jednej nowej diecezji polskiej, mianowicie łódz-
kiej — 10 XII 1920 (s. 228), obok tego jednak reaktywowano także skasowane za caratu biskupstwa: kamienieckie (s. 106), 
mińskie (s. 253-254) i podlaskie czyli janowskie (s. 204). Wiele natomiast było nominacji biskupich dla Polski (początkowo 
jeszcze pod trzema zaborami, a następnie już w odrodzonym państwie), choć to okres niespełna dwudziestu lat. Zestawia-
nie tutaj ich imion nie wydaje się konieczne — tym bardziej, że już przed kilku laty wydany został osobny słownik biogra-
ficzny  hierarchów Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej10. 

O. Zenon Pięta pracuje obecnie nad tomem X serii Hierarchia  Catholica,  który obejmie okres wprawdzie tylko jedne-
go, za to należącego  do najdłuższych w dziejach papiestwa pontyfikatów,  mianowicie Piusa XI (lata 1922-1939). Na ten 
czas przypada reorganizacja struktur kościelnych w Polsce z roku 1925 i utworzenie nowych metropolii (krakowskiej i wi-
leńskiej) oraz biskupstw (częstochowskiego, łomżyńskiego, pińskiego i śląskiego,  jak również gdańskiego), z czym związany 
był szereg nominacji biskupów. Wraz z ukazaniem się kolejnego tomu wydawnictwa seria doprowadzona zostanie niemal aż 
do wybuchu II wojny światowej, jako że Pius XI zmarł na zaledwie kilka miesięcy przed nią  (10 II 1939). Zważywszy na oko-
liczność, że ostatni spośród biskupów mianowanych jeszcze przez tego papieża zmarli zaledwie przed kilku laty, nie sposób 
nie dostrzec, że dzieło Hierarchia  Catholica  zbliżyło się do pewnej trudnej do przekroczenia bariery, skoro archiwalia z cza-
sów Piusa XII w większości nie zostały dotąd  udostępnione badaczom. Problem ten dał znać o sobie już zresztą  i przy po-
przednim tomie, kiedy rozpoczynano nad nim prace, obecnie jednak tego rodzaju przeszkody zapewne będą  narastać. 

Na koniec jedna refleksja  odmiennej nieco natury. Zdążyliśmy  się już pogodzić z nieobecnością  w zasadzie nazwisk 
polskich uczonych w ważnych przedsięwzięciach badawczych o charakterze międzynarodowym, które owocują  publikacjami 
zaliczanymi później do kanonu światowej literatury przedmiotu w danej dziedzinie (w tym przypadku mamy na myśli nauki 
historyczne). Niewielu też było Polaków, których prace z obszaru historii Kościoła katolickiego były i są  częściej cytowane 
lub przynajmniej przywoływane w dziełach autorów zagranicznych (do wyjątków  w tym względzie należał np. Oskar Halec-
ki). Niewątpliwie  zasadniczą  przeszkodę stanowią  tu bariery językowe, na to wszakże nakłada się skądinąd  w zupełności 
zrozumiałe skoncentrowanie się polskich uczonych na rodzimej problematyce, z punktu widzenia historyków z Europy Za-
chodniej czy też Nowego Świata postrzeganej w ogólnej perspektywie dziejów katolicyzmu jako marginalna (dopiero ponty-
fikat  Jana Pawła II przyniósł w tym względzie pewne przewartościowania). Należy zatem wyrazić zadowolenie z faktu,  że 
polskie nazwisko pojawiło się na stronie tytułowej tak uznanego (przynajmniej w określonych kręgach) i zarazem funda-
mentalnego kompendium o charakterze ogólnokościelnym, jakim jest Hierarchia  Catholica. 
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