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Die Bischöfe  der  deutschsprachigen  Länder  1945-2001. Ein biographisches  Lexikon,  hrsg. von 
Erwin G a t z unter Mitwirkung von Franz Xaver Bischof,  Clemens Brodkorb, Anton 
Landersdorfe  r, Josef  P i l v o u s e k und Rudolf  Z i n n h o b l e r, Duncker & Humblot, 
Berlin 2002, ss. 596,2 mapy na wyklejce. 

Na łamach „Studiów Zródłoznawczych" były już uprzednio prezentowane wcześniejsze woluminy wydawanego od 
1983 r. słownika biograficznego  katolickich biskupów z szeroko pojętego obszaru niemieckiego — krajów związanych  w po-
szczególnych okresach historycznych z organizmem politycznym Rzeszy Niemieckiej1. Prace nad tą  kilkutomową  edycją  do-
biegły końca wraz z rokiem 2002, kiedy to ukazała się już ostatnia spośród zaplanowanych części, zatytułowana Die Bischöfe 
der  deutschsprachigen  Länder  1945-2001. Łącznie  dysponujemy obecnie pięcioma tomami rzeczonego słownika biograficz-
nego, w których uwzględnione zostały postaci z lat 1198-2001, a zatem z w sumie ośmiu stuleci (XIII-XX). Szkoda, że nie 
cofnięto  się bardziej jeszcze wgłąb,  gdy chodzi o warstwę chronologiczną,  i nie podjęto prac nad analogicznym woluminem 
poświęconym hierarchom niemieckim z wieków od VIII do XII. Zapewne redaktor całej edycji, ks. Erwin Gatz, nie chciał 
w tym względzie stwarzać „konkurencji" dla w założeniu monumentalnego dzieła Series  episcoporum Ecclesiae Catholicae 
Occidentalis  ab initio usque ad  annum 1198, które jednak -choć zainicjowane przed ponad ćwierć wiekiem — wciąż  nie mo-
że nabrać rozmachu (ukazały się zaledwie cztery tomiki spośród 120 zaplanowanych). Wypada wszakże wyrazić nadzieję, że 
ów wczesnośredniowieczny tom leksykonu biskupów niemieckich prędzej czy później jednak powstanie. 

Jak już wspomniano, redaktorem recenzowanego słownika biograficznego,  w pracach nad którym wzięło udział 66 au-
torów, był ks. Erwin Gatz z Rzymu, tym razem wspomagany aż przez pięciu współredaktorów (F. X. Bischof,  C. Brod-
korb, A. Landersdorfer,  J. Pilvousek i R. Zinnhobler). Efektem  ich wspólnego wysiłku jest dzieło liczące  w druku prawie 
600 stron w formacie  B5, w którym tekst podany został w przeważającej  mierze w układzie dwuszpaltowym, bogato przy 
tym ilustrowane (zreprodukowane zdjęcia, wyłącznie  zresztą  czarno-białe, odznaczają  się przy tym dobra jakością,  wszyst-
kie bowiem wydrukowane zostały — podobnie, jak i tekst — na papierze kredowym). W woluminie tym pomieszczono łącz-
nie 546 biogramów, które wszakże nie są  uszeregowane według porządku  alfabetycznego,  lecz zostały przyporządkowane 
do poszczególnych biskupstw oraz — co stanowi novum w porównaniu do poprzednich tomów — instytucji, w rodzaju kon-
ferencji  episkopatów. Tym samym powstało 61 quasi-rozdziałów, w obrębie których obowiązuje  już porządek  chronologicz-
ny, wszakże z podziałem na trzy zasadnicze grupy: ordynariuszy, sufraganów  i wikariuszy generalnych, przy czym ci ostatni 
— wbrew tytułowi leksykonu — nie zaliczają  się do grona episkopatu i nie są  biskupami. Duchownych nie posiadających 
sakry znajdziemy zresztą  w tym tomie leksykonu zdecydowanie więcej, jako że po II wojnie światowej doszło do ukonstytu-
owania różnych nadzwyczajnych struktur jurysdykcji kościelnej dla niemieckich kapłanów i wiernych z tych diecezji, które 
albo w całości, albo też po większej części znalazły się w granicach innych państw (dotyczy to przede wszystkim Polski, także 
Czechosłowacji). Stojący  na czele tychże struktur duchowni otrzymywali różne tytuły, najczęściej jednak wizytatorów, czy 
też wizytatorów apostolskich (początkowo  byli i wikariusze kapitulni), godności biskupich wszakże nie uzyskiwali. 

Podniesiona kwestia owych form  jurysdykcji kościelnej o charakterze tymczasowym (przejściowym), związana  z dale-
kosiężnymi przekształceniami na mapie politycznej Europy po ostatniej wojnie światowej, pozwala zdać sobie sprawę, że 
omawiana publikacja, na pozór dotycząca  tylko spraw wewnątrzniemieckich,  zasługuje na zainteresowanie również ze stro-
ny polskich historyków (nie tylko zajmujących  się dziejami Kościoła). Znalazły się tu bowiem sylwetki duszpasterzy ludno-
ści niemieckiej, która w tych czy innych okolicznościach opuściła w końcowej fazie  II wojny światowej, albo też już po jej za-
kończeniu, ziemie Sląska,  Pomorza oraz tzw. Prus Wschodnich. W przełożeniu na jednostki organizacji terytorialnej Koś-
cioła katolickiego (patrząc  na stan sprzed roku 1945), chodzi mianowicie o archidiecezję wrocławską,  diecezje gdańską 
i warmińską,  wolną  prałaturę pilską  oraz skrawki archidiecezji ołomunieckiej i praskiej. W obrębie omawianego leksykonu 
odpowiadają  im następujące  quasi-rozdziały (w porządku  alfabetycznym):  Branitz (Preußischer Anteil der Erzdiözese 
Olmütz), Breslau, Danzig, Ermland, Glatz, Görlitz oraz Schneidemühl. Znajdziemy też tam sylwetki m.in. ordynariusza 
gdańskiego Karola Marii Spletta, pochodzącego  z Bytomia ordynariusza warmińskiego Maksymiliana Józefa  Kallera, bi-
skupa Ferdynanda Piontka (rodem z Głubczyc), w latach 1910-1921 proboszcza w Koszalinie, w roku zaś 1945 (po śmierci 
kardynała Adolfa  Bertrama) wybranego wikariuszem kapitulnym archidiecezji wrocławskiej, już wszakże w lipcu 1946 r. 
zmuszonego do opuszczenia Dolnego Sląska  i wyjazdu do radzieckiej strefy  okupacyjnej w Niemczech, czy również ks. Lo-
tara Schlegla, aktualnego wizytatora kapłanów i wiernych diecezji warmińskiej na terenie Niemiec, który w 1998 r. został 
kanonikiem honorowym we Fromborku (kanonikpro hac vice). Ów ostatni fakt  wskazuje na przemiany, jakie dokonały się 
w ostatnich latach (czy nawet dziesięcioleciach) na płaszczyźnie stosunków polsko-niemieckich, gdzie nieufność  i wzajem-
ne uprzedzenia wyparte zostały stopniowo przez dialog i pojednanie. Początek  w tej materii uczyniony został zresztą  wła-
śnie na płaszczyźnie kościelnej (słynny list biskupów polskich do niemieckich z 1965 r.), paradoksalnie jednak na tej samej 
płaszczyźnie najdłużej przetrwały i zachowały żywotność relikty pozostałe po bolesnych wydarzeniach dziejowych sprzed 
sześćdziesięciu lat, właśnie w postaci owych nadzwyczajnych struktur duszpasterstwa dla duchowieństwa i wiernych, którym 

1 St. Zródł. 37, 2000, s. 212-214 oraz St. Zródł. 40, 2002, s. 236-239. Zob. również Rocz. Hist. 63,1997, s. 200-202; „Przegląd  Zachodniopomorski" 
13(42), 1998, nr 2, s. 223-226; Rocz. Hist. 67, 2001, s. 260-262; Rocz. Hist. 68, 2002, s. 280-284; „Studia Teologiczno-Historyczne Sląska  Opolskie-
go" 22 (2002), s. 352-356; „Przegląd  Zachodniopomorski" 18(47), 2003, nr 3, s. 272-277. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

przyszło niegdyś opuścić ziemie włączone  w 1945 r. w obręb polskiej państwowości. Nadal bowiem funkcje  wizytatorów (Vi-
sitator  für  die  Priester  und  Gläubigen),  i to w odniesieniu do wszystkich wyliczonych uprzednio „jednostek" organizacyjnych 
(Branitz, Breslau, Danzig, Ermland, Glatz i Schneidemühl, podczas gdy Görlitz stanowi obecnie ośrodek osobnej diecezji), 
pozostają  obsadzone, choć liczba niemieckich kapłanów i wiernych, którzy przeżyli powojenny exodus  ze Śląska,  Pomorza 
i Prus Wschodnich, jest już niewątpliwie  znikoma, a przy tym kurczy się wraz z każdym rokiem. Niewątpliwie  muszą  istnieć 
jakieś uzasadnione racje dla podtrzymywania tej swoistej „odrębności" organizacyjnej, jakkolwiek przecież np. w Polsce nie 
było po II wojnie światowej (choć wtedy nie sprzyjały temu uwarunkowania natury politycznej) i również dziś nie ma analo-
gicznych struktur dla repatriantów z ziem utraconych na rzecz ZSRR — co w żadnym wypadku nie świadczy o jakimś słab-
szym u tej grupy ludzi poczuciu więzi z regionem pochodzenia i tamtejszymi Kościołami lokalnymi, dziś odżywającymi  na 
nowo. 

Powyższy ekskurs, choć odnosi się tylko do pewnej części materiału zaprezentowanego w omawianej edycji, dotyczy 
niemniej spraw ważkich z punktu widzenia powojennej historii Polski i Kościoła polskiego. W tym kontekście godzi się też 
odnotować, że ów najnowszy tom Die Bischöfe...  zawiera biogramy katolickich hierarchów w Niemczech zaangażowanych 
w dialog i pojednanie polsko-niemieckie. Wspomnieć tu można chociażby o kardynałach Józefie  Höffnerze,  Juliuszu 
Döpfnerze  czy urodzonym we Wrocławiu-Leśnicy Joachimie Meisnerze. Pierwszy i ostatnich z wymienionych, to kolejni 
pasterze archidiecezji kolońskiej, w której sufraganem  w latach 1947-1965 był Józef  Ferche (pochodzący  z Pszowa, obecnie 
dzielnicy Wodzisławia Śląskiego),  wychowanek gimnazjum w Gliwicach, proboszcz kolejno w Oławie i Koźlu, a wreszcie 
ostatni niemiecki biskup pomocniczy we Wrocławiu — od roku 1940 (jego biogram w rozdziale: Köln). 

W prezentowanym tomie uwzględniono również wszystkie diecezje z obszaru Austrii (włącznie  oczywiście z Wiedniem, 
a zatem jest tu biogram kardynała F. Königa, wyróżnionego doktoratem honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński), da-
lej biskupstwa szwajcarskie (z wyjątkiem  Lugano) oraz archidiecezje Luxemb(o)urg i Vaduz, z których pierwsza obejmuje 
terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, a druga Księstwa Liechtensteinu. To ostatnie jest pod względem terytorial-
nym bardzo niewielkie, stąd  też arcybiskupstwo Vaduz liczy sobie zaledwie dziesięć parafii  (oraz jeden wikariat parafialny 
i jedną  kurację-kapelanię), zaś liczba zamieszkujących  tam wiernych przekracza nieco 25 tys. Obie te archidiecezje cieszą 
się egzempcją,  tzn. podlegają  bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, a ich pasterze nie należą  do którejkolwiek z konferencji 
episkopatów w sąsiednich  krajach. 

Skoro wspomniano o konferencjach  biskupich, to w omawianym leksykonie znajdują  się również następujące  quasi-
-rozdziały: Berliner Ordinarienkonferenz/Berliner  Bischofskonferenz,  Deutsche Bischofskonferenz,  Österreichisches Bi-
schofskonferenz  i Schweizer Bischofskonferenz,  w których zestawiono wykazy przewodniczących  i sekretarzy poszczegól-
nych konferencji  oraz zaprezentowano biogramy tych spośród wskazanych tamże duchownych, którzy nie byli biskupami 
(ci ostatni są  bowiem „przyporządkowani"  do diecezji swej posługi). Osobny quasi-rozdział to Kommissariat der deutschen 
Bischöfe  (Katholisches Büro), odrębnie omówiono także ordynariaty polowe Niemiec i Austrii. Całości dopełnia zbior-
cza mapa z wszystkimi uwzględnionymi biskupstwami, podzielona na dwie części i zreprodukowana na wyklejkach okła-
dki w postaci czarno-białej grafiki  (a nie barwnej wklejki, jak to miało miejsce w poprzednio wydanych woluminach lek-
sykonu)2. 

Pięciotomowy leksykon biskupów obszaru niemieckojęzycznego nasuwa skojarzenia i budzi uzasadnioną  refleksję  nad 
celowością  powstania analogicznego opracowania na gruncie polskim. Wbrew pozorom biografistyka  hierarchii Kościo-
ła katolickiego w Polsce stanowi obszar raczej niezbyt intensywnie zagospodarowany i w przypadku większości diecezji 
współczesny badacz zmuszony jest sięgać po publikacje sprzed wielu dziesięcioleci, a nawet sprzed wieków, których wartość 
jest niejednolita. Podawane przez niegdyś piszących  autorów informacje  są  też niejednokrotnie trudne do zweryfikowania, 
bo źródła, do których mieli oni możność sięgać, dziś już w wielu przypadkach nie istnieją  (lub też ich los pozostaje niezna-
ny). Coraz trudniejsza przy tym do ogarnięcia staje się literatura przedmiotu, stosunkowo niewiele bowiem wśród niej mo-
nografii,  które by stanowiły podsumowanie jakiegoś obszaru badań, porządkując  zarazem rozproszoną  bibliografię,  dużo 
natomiast drobnych przyczynków, publikowanych często w trudno dostępnych zbiorach studiów lub też w periodykach o re-
gionalnym wyłącznie  zasięgu. Tego rodzaju uwarunkowania niewątpliwie  utrudniają  podjęcie prac nad analogicznym leksy-
konem biograficznym  polskich biskupów, choć już co najmniej kilkakrotnie o takowych inicjatywach można było usłyszeć 
w środowisku historyków Kościoła. Większość tych prób nie doprowadziła też do jakiegokolwiek, choćby cząstkowego  re-
zultatu, te zaś, w wyniku których powstały jakieś publikacje, jedynie przygotowują  dopiero grunt pod właściwe prace nad 
rzeczonym słownikiem biograficznym,  perspektywa ukazania się drukiem którego wydaje się raczej dość odległa. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

2 Wszystkie uwzględnione w omawianym tomie diecezje, jak również wspomniane wcześniej wikariaty dla wojennych i powojennych wysiedleńców, to 
(w porządku  alfabetycznym  —według nazw niemieckich): Aachen, Augsburg, Bamberg, Basel, Berlin, Bozen-Brixen, Branitz, Breslau, Chur, Dan-
zig, Dresden-Meißen, Eichstätt, Einsiedeln, Eisenstadt, Erfurt,  Ermland, Essen, Feldkirch, Freiburg, Fulda, Glatz, Görlitz, Graz-Seckau, Gurk, 
Hamburg, Hildesheim, Innsbruck, Köln, Lausanne-Genf-Freiburg,  Limburg, Linz, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München und Freising, 
Münster, Osnabrück, Paderborn, Passau, Regensburg, Rottenburg-Stuttgart, Salzburg, Schneidemühl, Schwerin, Sitten, Speyer, St. Gallen, St. 
Pölten, St-Maurice, Trier, Vaduz, Wettingen-Mehrerau, Wien, Würzburg. 


