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-XX w. autorka i współautorka kilku katalogów rękopisów rozpoczęła pracę wiele lat temu, sporządzając  kartotekę pa-
miętników w zbiorach BN, którą  następnie przeniosła do bazy danych (MAK) pozwalającej  na wielokierunkowe wyszuki-
wanie. W bazie znalazły się typowe informacje:  autor, tytuł, sygnatura, liczba kart, numer mikrofilmu.  Jednak o atrakcyj-
ności zadecydował podany przegląd  treści każdego z pamiętników z uwzględnieniem opisywanych miejsc (zamieszkania, 
podróży, szkoły), osób (krewnych, znajomych, postaci publicznych), wydarzeń historycznych, w których autor brał udział. 
Informacje  znajdujące  się w opisie zostały ujęte w szczegółowych indeksach. Owa baza stałą  się podstawą  publikacji. 

Przewodnik D. Kamolowej zawiera wszystkie pamiętniki, wspomnienia i dzienniki znajdujące  się w zbiorach rękopi-
śmiennych BN na dzień 31 XII 1996 r. Późniejsze wpływy są  na bieżąco  rejestrowane we wspomnianej bazie komputerowej 
przez Teresę Sieniatecką  z myślą  o publikacji następnego tomu. 

Całość poprzedza krótki wstęp omawiający  historię powstania książki,  jej zakres i układ. Po nim umieszczono w kolej-
ności alfabetycznej  940 pamiętników autorskich, 12 pamiętników zbiorowych, 24 pamiętniki anonimowe, a w aneksie, 
z podziałem na języki, 32 pamiętniki obce. Prawie 1/3 publikacji stanowią  indeksy: osobowy, instytucji, geograficzny, 
rzeczowy, proweniencji oraz konkordancja sygnatur rękopisów, mikrofilmów  i numerów pozycji. Całość uzupełnia zbiór 
fotografii.  Autorka starała się ujednolicić opisy. Obok nazwiska i imienia autora podawała daty życia i zawód, dalej tytuł 
pamiętnika i opis treści, a następnie informacje  o ewentualnym druku, proweniencji oraz liczbę kart. Opis zakończony jest 
sygnaturą. 

Warto tu zauważyć, iż D. Kamolowa uwzględniła w swojej książce  nie tylko rękopisy z sygnaturami stałymi występują-
ce w katalogach rękopisów BN, ale także stanowiące  połowę zasobu BN bardzo trudne do wyszukania rękopisy nie 
opracowane (akcesyjne), a nawet prawie nieobecne w świadomości młodszych polskich badaczy rękopisy sygnaturowe z nie 
opublikowanych jeszcze katalogów, np. z Biblioteki Baworowskich, Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego lub tzw. rewindy-
katów. Wśród opisanych znalazły się również rękopisy z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (tworzącej  III serię katalogów 
z osobnym ciągiem  sygnatur), a także dziennik Macieja Drzewickiego (t 1535) kanclerza wielkiego koronnego i prymasa 
w formie  zapisek w inkunabule BN Inc. Qu.55. 

D. Kamolowa nie wartościuje pamiętników według zawartego w nich materiału, notuje wszystkie, podając  najistot-
niejsze informacje.  Słusznie uważa, że to, co nie jest ważne dla jednego badacza, dla drugiego jest istotne. I tak obok 
wspomnień Aleksandra Fredry (dyktowane córce), Poli Gojawiczyńskiej, Stanisława Grabskiego, Karola Irzykowskiego, 
Mieczysława Jastruna, Jana Kilińskiego, Joachima Lelewela, Olgi Małkowskiej, Heleny Modrzejewskiej, Zofii  Nałkow-
skiej, Juliana Ursyna Niemcewicza, Jana Chryzostoma Paska, Andrzeja Zamoyskiego, Stefana  Żeromskiego są  pamiętniki 
Stefana  Bieńkowskiego, właściciela wiatraka w Szymanowie. Są  tu wspomnienia biskupów, księży, ziemian, literatów, 
działaczy partyjnych i społecznych, naukowców, artystów. Dotyczą  życia codziennego, rzeczy nieważnych oraz chwil histo-
rycznych dla Polski, ukazują  walkę o wolność Polski i trwanie w niewoli. 

Autorka pominęła indeks chronologiczny, wymieniając  we wstępie pamiętniki powstałe przed 1800 r. Z XVI w. pochodzi 6, 
z XVII — 10, z XVIII — 23. Najstarszy jest diariusz wspomnianego wyżej Macieja Drzewickiego z przełomu XV i XVI w. 

Szczególna wartość wykonanej pracy winna być wymierzona w liczbach kart przeczytanych pamiętników (np. dziennik 
Janiny Żółtowskiej 7276 kart w 44 tomach), których nie muszą  już przeglądać  badacze, mając  do pomocy omawiany 
przewodnik z przejrzystymi opisami i starannymi indeksami. 

Warto dodać, że D. Kamolowa już drugi raz samodzielnie wypełnia lukę w polskim źródłoznawstwie. W pierwszym, 
dostrzeżonym bardziej za granicą  niż w kraju, przewodniku Zbiory  rękopisów w bibliotekach  i muzeach w Polsce (Warszawa 
1988, ss. 492) zarejestrowała, na ile to było możliwe, wszystkie biblioteki i muzea nawet z najmniejszych ośrodków. 

Tomasz  Makowski 
(Warszawa) 

Die Bischöfe  der  deutschsprachigen  Länder  1785/1803  bis 1945. Ein biographisches  Lexikon, 
hrsg. E. G a t z, Berlin 1983, ss. XIX+912. 

Die Bischöfe  des  Heiligen  Römischen Reiches 1648 bis 1803. Ein biographisches  Lexikon,  hrsg. 
E. G a t z unter Mitwirkung v. S. M. J a n k e r , Berlin 1990, ss. XVI+668+mapa. 

Die Bischöfe  des  Heiligen  Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches  Lexikon,  hrsg. 
E. G a t z unter Mitwirkung v. C. B r o d k o r b, Berlin 1996, ss. XCVI+872+mapa. 

Gałąź  biografistyki  traktująca  o pasterzach poszczególnych Kościołów partykularnych posiada za sobą  już wielowieko-
wą  tradycję, czego dowodem są  spisywane od pierwszych stuleci chrześcijaństwa katalogi biskupów (series  episcoporum), 
znane i na gruncie polskim1. Stopniowo rozbudowywane o informacje  dotyczące  wydarzeń związanych  z pontyfikatem 

1 Zob.: H. D. Wojtyska, Biskupów katalogi,  (w:) Encyklopedia  katolicka,  t. 2, Lublin 1976, kol. 617-619. Także: M. Sot, Gesta episcoporum, gesta 
abbatum (Typologie des sources du Moyen Age occidental, 37), Turnhout 1981. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

danego hierarchy, stawały się z czasem zbiorami obszernych nieraz życiorysów, co widać chociażby na przykładzie katalo-
gów autorstwa Jana Długosza (1468-1478), który w dwa wieki później znalazł kontynuatora w osobie kanonika regularne-
go laterańskiego Stefana  Damalewicza (spod jego pióra wyszły m.in. Vitae  episcoporum Vladislaviensium  i Series  archiepis-
coporum Gnesnensium). Obaj wspomniani tu historiografowie  zajęli się w swoich pracach sylwetkami pasterzy więcej niż 
tylko jednej diecezji, daleko było im jednak do stworzenia zbioru biografii  wszystkich hierarchów Kościoła w Polsce. 
Dzieło takie nie powstało zresztą  po dziś dzień, a niedawna publikacja Piotra Niteckiego z 1992 r.2 uchodzić może co 
najwyżej za namiastkę słownika biograficznego  biskupów polskich, konieczności opracowania którego — w szczególności 
w kontekście jubileuszu tysiąclecia  organizacji kościelnej na ziemiach Polski — nie trzeba uzasadniać. Ostatnie lata przy-
niosły wprawdzie tego rodzaju „całościowe" edycje, tj. nie zawężone do pojedynczych biskupstw, lecz ujmujące  struktury 
diecezjalne z obszaru całej Rzeczypospolitej, ograniczają  się one niemniej w warstwie chronologicznej do XX w.3 Z tym 
większą  uwagą  trzeba sięgnąć  po słownik biograficzny  rządców  poszczególnych diecezji szeroko rozumianego kręgu nie-
mieckojęzycznego, jaki w kolejnych tomach ukazuje się, począwszy  od 1983 r., nakładem berlińskiej oficyny  wydawniczej 
Dunker & Humblot. Dotychczas wydane zostały trzy z zaplanowanych czterech woluminów, obejmujące  okres 1448-1945; 
ostatni z tomów za terminus a quo posiadać będzie rok 1198. Redaktorem całości edycji i zarazem autorem znaczącej  liczby 
biogramów jest ks. Erwin Gatz, rektor rzymskiego Collegio Teutonico di S. Maria in Campo Santo. 

Kierując  się kryterium przynależności w różnych okresach historycznych do poszczególnych organizmów politycznych 
związanych  z państwowością  niemiecką  (I, II, III Rzesza, Austria, Szwajcaria, Niderlandy) ziem dziś pozostających  poza 
ich obszarem, E. Gatz uwzględnił w redagowanym przez siebie leksykonie szereg biskupstw z terenów współczesnej Belgii, 
Czech, Francji, Holandii, Luksemburga, Polski, Słowenii, Włoch i krajów nadbałtyckich. Tym samym w najwcześniejszym 
(jeśli chodzi o moment wydania) tomie, obejmującym  lata 1785/1803-1945, znajdziemy noty biograficzne  rządców  archi-
diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej, a także diecezji chełmińskiej, warmińskiej, wrocławskiej i gdańskiej4. W tomie za lata 
1648-1803 „polskie" diecezje to: chełmińska, warmińska i wrocławska5, natomiast w woluminie obejmującym  lata 1448-
-1648 do trzech wyżej wymienionych dochodzą  nadto biskupstwa kamieńskie (pomorskie), lubuskie, pomezańskie i sambijskie6. 

Świadomie uprzednio podkreślono, iż w omawianym leksykonie znajdują  się biogramy „rządców  diecezji", a nie tylko 
samych biskupów, obok bowiem ordynariuszy i biskupów pomocniczych (Weihbischöfe)  swoje noty posiadają  w tomach 
dotyczących  lat 1648-1803 i 1785/1803-1945 także nie obdarzeni sakrą  wikariusze generalni poszczególnych diecezji (współ-
cześnie są  nimi zwykle właśnie biskupi pomocniczy). Z ich uwzględniania zrezygnowano natomiast w tomie obejmującym 
lata 1448-1648, jakkolwiek początki  tego urzędu sięgają  jeszcze XIII-XIV stulecia. Każdy z woluminów zaopatrzony został 
na końcu w zestawienia chronologiczne biskupów, administratorów i (w dwóch pierwszych) wikariuszy generalnych po-
szczególnych diecezji, poprzedzone obszernym nieraz rysem dziejów każdego z biskupstw w danym okresie. Tomy 1448-
-1648 i 1648-1803 posiadają  także mapę (Die  Bistümer im Heiligen  Römischen Reich um 1500; Die katholische  Kirche  im 
Heiligen  Römischen Reich nach 1648). 

Ze względu na rozmiary edycji i bogactwo pomieszczonego tam materiału faktograficznego  nie sposób podjąć  się 
w ramach najobszerniejszej choćby recenzji szczegółowszego omówienia zawartości poszczególnych tomów, a tym bardziej 
weryfikować  dane zawarte w poszczególnych biogramach. Możliwe byłoby to w wielu cząstkowych  recenzjach, mających  za 
przedmiot pojedyncze diecezje, rozpatrywane w oddzieleniu od całości7. Warto niemniej zatrzymać się jeszcze przy kwestii 
obecności problematyki polskiej na kartach dotychczas wydanych tomów leksykonu. Związki  wcześniej wyliczonych diece-
zji z życiem Kościoła polskiego kształtowały się w sposób zróżnicowany. Archidiecezje gnieźnieńska i poznańska w okresie 
dziewiętnastowiecznej niewoli narodowej stanowiły żywą,  a przy tym niewątpliwie  eksponowaną  jego cząstkę,  jakkolwiek 
władze pruskie zabroniły miejscowym metropolitom posługiwania się przysługującym  im od wieków tytułem prymasa. 
Biskupstwo wrocławskie od początku  istnienia aż po 1821 r. było sufraganią  Gniezna, podobnie jak w latach 1566-1992 

2 P. Nitecki, Biskupi Kościoła  w Polsce. Słownik  biograficzny,  Warszawa 1992 (tamże zestawiona i pokrótce omówiona została wcześniejsza literatura 
przedmiotu). 

K. Krasowski, Biskupi katoliccy  II  Rzeczypospolitej.  Słownik  biograficzny,  Poznań 1996; K. R. Prokop, Biskupi Kościoła  katolickiego  w III  Rzeczpospoli-
tej. Leksykon  biograficzny,  Kraków 1998. 
4 Pełne zestawienie wszystkich uwzględnionych w tymże tomie jednostek administracji terytorialnej Kościoła katolickiego przedstawia się (w układzie 
alfabetycznym  podług nazw niemieckich) następująco:  Aachen, Augsburg, Bamberg, Basel, Berlin, Brandenburg und Pommern, Breslau, Brixen, 
Burgenland, Chur, Danzig, Eichstätt, Ermland, Freiburg, Fulda, Glatz, Gnesen und Posen, Gurk, Hildesheim, Innsbruck-Feldkirch, Katscher, Köln, 
Korvey, Kulm, Lausanne-Genf-Freiburg,  Lavant, Leoben, Limburg, Linz, Luxemburg, Mainz, Meissen, Metz, Militärbischöfe  Preussen, Militärbischöfe 
Österreich-Ungarn, München und Freising, Münster, Nordische Missionen, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Regensburg, Rottenburg, 
Salzburg, St-Maurice, St. Gallen, St. Pölten, Schneidemühl, Seckau, Sitten, Speyer, Strassburg, Tessin, Trient, Trier, Vorarlberg, Wien, Würzburg. 
5 Zawartość tego z kolei tomu przedstawia się (według schematu jak poprzednio) następująco:  Augsburg, Bamberg, Basel, Breslau, Brixen, Brünn, 
Budweis, Chiemsee, Chur, Corvey, Eichstätt, Ermland, Freising, Fulda, Glatz, Goerz, Gurk, Hildesheim, Katscher, Köln, Königgrätz, Konstanz, Kulm, 
Laibach, Lausanne, Lavant, Leitmeritz, Linz, Lüttich, Mainz, Meissen, Militärbischöfe  Österreich, München, Münster, Nordische Missionen, Olmütz, 
Osnabrück, Paderborn, Passau, Pedena, Prag, Regensburg, Sachsen, Salzburg, St. Pölten, Seckau, Sitten, Speyer, Strassburg, Trient, Trier, Triest, 
Wien, Wiener Neustadt, Worms, Würzburg. 
6 Wszystkie biskupstwa uwzględnione w tym tomie to: Aquileja, Augsburg, Bamberg, Basel, Brandenburg, Bremen-Hamburg, Breslau, Brixen, Chiem-
see, Chur, Eichstätt, Ermland, Freising, Gurk, Halberstadt, Havelberg, Hildesheim, Kammin, Köln, Konstanz, Kulm, Laibach, Lausanne, Lavant, 
Lebus, Lübeck, Lüttich, Magdeburg, Mainz, Meissen, Merseburg, Metz, Minden, Münster, Naumburg, Olmütz, Osnabrück, Paderborn, Passau, 
Pedena, Pomesanien, Prag, Ratzeburg, Regensburg, Salzburg, Samland, Schleswig, Schwerin, Seckau, Sitten, Speyer, Strassburg, Toul, Trient, Trier, 
Utrecht, Verden, Verdun, Wien, Wiener Neustadt, Worms, Würzburg. 
7 Zob.: K. R. Prokop, Późnośredniowieczni  hierarchowie Kościoła  pomorskiego  w leksykonie  biskupów Świętego  Cesarstwa  Rzymskiego  Narodu  Niemiec-
kiego,  „Przegląd  Zachodniopomorski" 13,1998, nr 2, s. 223-226. 
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diecezja chełmińska. Z kolei diecezja warmińska od momentu upadku metropolii ryskiej posiadała charakter biskupstwa 
podległego bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, podobnie jak od 1821 r. wrocławska. Diecezje pomezańska i sambijska przesta-
ły jako takie istnieć wraz ze zwycięstwem na tych obszarach reformacji,  niemniej na płaszczyźnie kościelno-prawnej ich 
obszarami zawiadywali formalnie  biskupi chełmińscy (aż do schyłku istnienia I Rzeczypospolitej). Reformacja  położyła 
także kres funkcjonowaniu  biskupstwa kamieńskiego, również cieszącego  się przywilejem egzempcji. W omawianym okre-
sie na stolicach biskupich w Gnieźnie i Poznaniu zasiadali nieprzerwanie (za jednym tylko wyjątkiem)  Polacy. Podobnie 
rzecz miała się od schyłku średniowiecza aż po rozbiory w przypadku diecezji chełmińskiej i warmińskiej. Natomiast na 
Śląsku  i Pomorzu Zachodnim rządy  biskupów, których można by uznać za „polskich", miały charakter incydentalny (tak 
samo w diecezji pomezańskiej). Z kolei w szeregu pasterzy Kościoła sambijskiego w dobie samodzielnego funkcjonowania 
tego biskupstwa brak Polaków. 

W opracowaniu haseł dotyczących  hierarchów, których diecezje w różnych okresach w jakichś sposób związane  były 
z polską  organizacją  kościelną  i o których z tej racji traktuje polskojęzyczna literatura historyczna, wzięli udział również 
badacze z Polski. W tomie 1785/1803-1945 byli to: Zdzisław Grot (t 1984) z Poznania oraz ówczesny kierownik Archiwum 
Diecezjalnego w Pelplinie ks. Edmund Piszcz, obecnie piastujący  godność arcybiskupa-metropolity warmińskiego. Biogra-
my metropolitów gnieźnieńsko-poznańskich od kardynała Mieczysława Ledóchowskiego po kardynała Edmunda Dalbora 
włącznie  opracował redaktor leksykonu ks. Gatz, który —jakkolwiek rodem z położonego w Nadrenii-Westfalii  Akwizgra-
nu (w 1986 r. ogłosił drukiem monografię  dziejów macierzystej diecezji akwizgrańskiej) — w swoich wcześniejszych pra-
cach zajmował się losami Kościoła katolickiego w Wielkopolsce i na Pomorzu w dobie Kulturkampfu,  m.in. wydając  źródła 
do tej problematyki8. W tomach obejmujących  lata 1448-1648 i 1648-1803 w gronie współpracowników znalazł się już 
tylko jeden badacz z Polski — ks. Jan Kopiec, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Opolu i od 1992 r. biskup pomocniczy 
opolski, opracowujący  sylwetki pasterzy Kościoła wrocławskiego. Spośród zatem trzech dotychczasowych polskich autorów 
haseł w redagowanym przez ks. Gatza leksykonie biskupów, obaj duchowni sami dostąpili  biskupiej godności! Wydaje się 
to być zachęcającą  zapowiedzią  na przyszłość dla potencjalnych współpracowników ostatniego już tomu serii, który —jak 
uprzednio zaznaczono — obejmie lata 1198-1448. Znajdą  się w nim noty biograficzne  o pasterzach — z interesującego  nas 
szczególnie obszaru — diecezji wrocławskiej, lubuskiej, kamieńskiej (pomorskiej), chełmińskiej, warmińskiej, pomezań-
skiej i sambijskiej — w czterech ostatnich przypadkach od początku  istnienia tychże biskupstw (erygowane w 1243 r.). 

Jako całość odnośna edycja niewątpliwie  ułatwi historykom Kościoła (również z Polski) dalsze badania, jako że identyfi-
kacja napotykanych w przekazach źródłowych postaci stanowi jeden z pierwszych i zasadniczych elementów ich interpreta-
cji. Równocześnie wydawany niestrudzenie przez ks. Gatza leksykon winien stanowić zachętę, a w jakiejś mierze także 
wzór dla polskiej biografistyki  kościelnej, która dotychczas jeszcze nie zdobyła się na podobną  edycję. 

Krzysztof  Rafał  Prokop 
(Kraków) 

Słownik  biograficzny  katolickiego  duchowieństwa  śląskiego  XIX  i XX  wieku,  red. Mieczysław 
Pater , Katowice 1996, ss. XVIII + 488. 

W dziale polskich słowników biograficznych  istniała w okresie przed 1989 r. istotna luka w postaci braku opracowań 
poświęconych duchowieństwu. Słownik  polskich  pisarzy franciszkańskich  (Warszawa 1981), Polscy kanoniści (wiek  XIX  i XX) 
(Warszawa 1981), Słownik  polskich  teologów  katolickich  (Warszawa 1981nn) czy Słownik  polskich  kapucynów  (Wrocław 
1985-1986), stanowiły jedynie nieliczne w tym względzie wyjątki.  Wszystkie one wydane zostały zresztą  dopiero w latach 
osiemdziesiątych.  Po przemianach społeczno-politycznych roku 1989 zaczęły pokazywać się leksykony poświęcone różnym 
grupom duchowieństwa polskiego. W pierwszym rzędzie zwrócono się (co zresztą  zrozumiałe) ku elitom, a więc przede 
wszystkim członkom episkopatu, pisarzom kościelnym, gdzieniegdzie jednak podjęto także trud opracowania not biogra-
ficznych  wszystkich duchownych danej diecezji czy zgromadzenia zakonnego w konkretnym przedziale chronologicznym. 
W tym kontekście wspomnieć trzeba zwłaszcza o dziele ks. Henryka Mrossa z Pelplina Słownik  biograficzny  kapłanów 
diecezji  chełmińskiej  wyświęconych w latach 1821-1920 (Pelplin 1995) czy opracowanym przez o. Ludwika Grzebienia SI 
z Krakowa, lecz dotychczas nie wydanym drukiem, dwunastotomowym Słowniku  jezuitów polskich  1564-1990 (Kraków 
1993), dostępnym jedynie w postaci powielonego maszynopisu w większych bibliotekach naukowych kraju. W 1997 r. ks. Jó-
zef  Mandziuk z Warszawy wydał Słownik  księży pisarzy archidiecezji  wrocławskiej  1945-1992 (Warszawa 1997), a podobnego 
charakteru edycję w odniesieniu do diecezji chełmińskiej przygotowuje obecnie wspomniany powyżej ks. H. Mross. 

Przywołując  publikację poświęconą  parającym  się pracą  naukową  i publicystyką  duchownym z Dolnego Śląska,  dot-
knęliśmy już bezpośrednio gruntu, którego dotyczy omawiana publikacja. Wśród jej autorów jest zresztą  zarówno 
ks. J. Mandziuk, jak i wspomniany o. L. Grzebień SI. Całość opracowana została w sumie przez 93 badaczy, przy czym nie 

8 Akten  zur preußischen Kirchenpolitik  in den  Bistümern Gnesen-Posen, Kulm  und  Ermland  1885-1914, bearb. E. Gatz (Veröffentlichungen  der 
Kommission für  Zeitgeschichte. Reihe A — Quellen, 21), Mainz 1977. 


