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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. 
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wszystkie noty powstały z przeznaczeniem dla odnośnej edycji, gdyż zdarzają  się przedruki z Polskiego  słownika  biograficz-
nego (hasła autorstwa nieżyjącego  już historyka Kościoła ks. Alfonsa  Schletza z Krakowa). Co się jeszcze tyczy grona osób 
przygotowujących  biogramy dla Słownika,  zaledwie 31 badaczy to osoby świeckie, pozostali należą  do stanu duchownego, 
a wśród nich wielu jest członkami zakonów i zgromadzeń zakonnych (szczególnie licznie reprezentowani są  franciszkanie). 

Wedle zawartej we Wprowadzeniu  informacji  redaktora edycji Mieczysława Patera, publikacja obejmuje łącznie  545 ży-
ciorysów, uwzględniając  duchownych katolickich żyjących  w XIX i XX w., przy czy za terminus ad  quem przyjęto rok 1990 
Mniej wyraźnie przedstawia się kwestia ram geograficznych  zastosowanych przy klasyfikowaniu  poszczególnych postaci. 
Znajdujemy tu bowiem biogramy nie tylko duchownych działających  przynajmniej jakiś czas na Śląsku,  ale i jedynie stąd 
się wywodzących,  a pracujących  duszpastersko niejednokrotnie z dala od rodzinnych stron1. Łatwo to zilustrować przyglą-
dając  się bliżej gronu biskupów uwzględnionych w publikacji. Jest ich w sumie 32, w tym pięciu kardynałów (Adolf  Ber-
tram, Melchior Diepenbrock, August Hlond, Bolesław Kominek, Jerzy «Georg» Kopp). Większość z tego grona faktycznie 
pasterzowała na Śląsku:  16 w (archi)diecezji wrocławskiej, 7 w diecezji katowickiej (śląskiej)  i 3 w diecezji opolskiej. Obok 
nich jednak są  uwzględnieni pochodzący  ze Śląska  ordynariusze: chełmiński A. Sedlag, częstochowski T. Kubina, san-
domierski J. K. Lorek, tarnowski J. A. Pukalski i warmiński M. Kaller, a także diecezji Alto Parana w Paragwaju F. Cedzich 
i biskup polowy Wojska Polskiego J. Gawlina. Godzi się również wspomnieć w tym kontekście o niedoszłym sufraganie 
lwowskim Wojciechu Grabowskim rodem z Michałowic, wikariuszu generalnym Bukowiny, i o werbiście o. Wilhelmie Ti-
leczku, ordynariuszu niezależnej prałatury Foz do Iguaçu w Brazylii. Znajdujemy także hasła poświęcone kontrowersyjnym 
administratorom śląskich  diecezji z lat pięćdziesiątych  bieżącego  stulecia, narzuconym przez władze komunistyczne (m.in. 
F. Bednorz, K. Lagosz, J. Piskorz). W Słowniku  uwzględniono wielu przełożonych prowincjalnych różnych wspólnot ży-
cia konsekrowanego (m.in. franciszkanów,  misjonarzy-lazarystów, misjonarzy-oblatów, salezjanów, salwatorianów). Obok 
nich znajdujemy też noty traktujące  o działaczach narodowych, politycznych i społecznych — głównie z obszaru Górnego 
Śląska,  żeby wskazać tylko na N. Bonczyka, J. A. Ficka, J. Kapicę, A. Kocura, J. Londzina, B. M. Moczygębę, S. Stojałow-
skiego, J. Szafranka,  E. Szramka czy także bł. Bernharda Lichtenberga z Berlina. Są  i osoby zasłużone w różnych dziedzi-
nach nauki, jak np. patrolog Bertold Altaner, kompozytor i muzykolog Antoni Hlond (Chlondowski), filozof  Konstanty 
Michalski, biblista Wilhelm Michalski czy archeolog Józef  Wilpert, w tym wcale liczne grono historyków — zarówno 
uznanych badaczy, jak i popularyzatorów wiedzy o przeszłości (m.in.: J. Ch. Alzog, J. Bańka, J. Chrząszcz,  H. Hoffmann, 
H. Jedin, J. Jungnitz, J. Knosała, J. Kudera, F. Maroń, A. Sabisch, W. Schenk, J. Seyda, S. Siwiec, J. Sossalla, W. Urban, 
A. G. Weltzel, K. Wilk, M. Wojas). W odniesieniu do co najmniej kilku postaci uwzględnionych w Słowniku  prowadzone są 
obecnie procesy informacyjne,  zmierzające  do wyniesienia ich do chwały ołtarzy (m.in. Franciszek Blachnicki, Józef  Czem-
piel, Rudolf  Komorek, Józef  Spiske). 

Obfitość  materiału faktograficznego  (bardzo często zaczerpniętego ze źródeł niepublikowanych), jaki niosą  wraz 
z sobą  poszczególne biogramy, czyni zgoła niemożliwym weryfikowanie  na kartach choćby najobszerniejszej recenzji za-
wartych w hasłach danych osobowych. Wyszukiwanie i zestawianie tu błędów, których nie sposób wszak uniknąć  — zwła-
szcza w tego rodzaju edycji — nie przyniosłoby większego pożytku korzystającemu  ze Słownika.  Nie od rzeczy będzie 
jednak zwrócić uwagę na pewne mankamenty opracowania redakcyjnego, nie ułatwiające  poruszania się po materiale 
zebranym w recenzowanym wydawnictwie. Razi chociażby niekonsekwencja w sposobie cytowania publikacji w bibliogra-
fiach  przy poszczególnych hasłach. Dotyczy to zwłaszcza czasopism. Przykładowo: s. 40, „Kwartalnik Opolski" R. 10, 1964 
nr 3-4; s. 153, „Kwartalnik Opolski" 1971, z. 1; s. 158, „Zeitschrift  des Vereins für  Geschichte Schlesiens" Bd. 52, 1918; 
s. 192, „Zeitschrift  des Vereins f.  Geschichte u. Altertum Schlesiens" 1916, t. 50 . 

Powyżej wskazano na wybrane przypadki różnego zapisu tego samego tytułu; jeszcze wyraźniej ów brak ujednolicenia 
widać, gdy spojrzy się na czasopisma jako na cały dział (np. s. 41: „Studia Pelplińskie" 1981, t. 12; s. 61: „Studia i Materiały 
z Dziejów Śląska"  t. 16, 1987; s. 160: „Polonia Sacra" 1956, z. 3-4; s. 172: Studia Franciszkańskie 1, P. 1984; s. 211: 
„Collectanea Theologica" 1983, t. 53, fasc.  1). Wątpliwości  mogą  budzić również niektóre zastosowane skróty bibliogra-
ficzne  i ogólne, których wykaz zamieszczony został na początku  książki  (s. XI-XVII). Znajdujemy tam np. skrót ArFKr, 
objaśniony jako Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów w Krakowie (s. XI). Nie wiadomo jednak, o którą  z krakow-
skich prowincji franciszkańskich  (i odpowiednio archiwum) chodzi: Niepokalanego Poczęcia NMP (niegdyś zwana bernar-
dyńską),  Matki Bożej Anielskiej (dawniej reformacka)  czy też może franciszkanów  konwentualnych. W tekście zasadni-
czym spotykamy tymczasem zgoła odmienny zapis — np. na s. 41: Ar. Prowincji Franciszkanów Reformatów  w Krakowie. 
Skrót ArPWTWr  objaśniony został jako Archiwum Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Już jednak samego 
skrótu PWT  w wykazie nie znajdziemy, miast niego widnieje tam bowiem PFT,  tj. Papieski Fakultet Teologiczny (s. XV), 
a więc termin zdecydowanie rzadziej od poprzedniego stosowany i do tego nie w nazwach oficjalnych.  Co się tyczy wieloto-
mowej edycji Słownika  polskich  teologów  katolickich  (SPTK),  zupełnie niepotrzebie zastosowano w odniesieniu do niej 
wewnętrzny podział na serię „starszą"  (SPTK  Wycz)  i „młodszą"  (SPTK  Grzeb), skoro w obrębie całości zachowana jest 
ciągła  numeracja tomów, a co więcej — w 1995 r. ukazał się kolejny, ósmy wolumin tego wydawnictwa (nie uwzględniony 
już w recenzowanej książce),  pod czyjąś  inną  znów redakcją.  Niewątpliwie  dużym brakiem Słownika  jest nie zaopatrzenie 

1 Zgoła osobliwy przypadek stanowi w tym względzie postać o. Benedykta Radziwiłła OSB, który ze Śląskiem  związany  był (i to przez krótko) 
wyłącznie  jako osoba świecka — polityk zasiadający  w niemieckim parlamencie, w którym reprezentował z ramienia partii Centrum okręg wyborczy 
Bytom-Tarnowskie Góry. Pod koniec życia wstąpił  on do opactwa benedyktynów w Beuron w Wirtenbergii i tylko dlatego mógł znaleźć się na kartach 
słownika poświęconego osobom duchownym, jakkolwiek nie sposób liczyć go pomiędzy szeregi tytułowego duchowieństwa śląskiego. 
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go w indeksy — w szczególności indeks osobowy, skutkiem czego wiele ustaleń faktograficznych  zawartych w poszczegól-
nych biogramach, bardzo powoli będzie „wchodzić" do obiegu naukowego, gdyż niełatwo będzie je wychwycić pośród 
takiej obfitości  dostarczonego materiału historiograficznego. 

Sama koncepcja dzieła godna jest niemniej podchwycenia przez inne środowiska historyczne i teologiczne w kraju, 
zwłaszcza gdy powstają  obecnie na kolejnych uniwersytetach Wydziały Teologiczne, zapewniające  (przynajmniej w teorii) 
odpowiednio przygotowaną  kadrę naukową  dla realizacji tego rodzaju przedsięwzięć badawczych, przyczyniających  się 
zarazem — w wymiarze społecznym — do popularyzacji wiedzy o postaciach godnych pamięci potomnych. 

Krzysztof  Rafał  Prokop 
(Kraków) 

Henryk Sienkiewicz, Listy.  Ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego, oprac. dopełniła, wstę-
pem i przypisami opatrzyła Maria B o k s z c z a n i n, t. 2, cz. 1-3, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1996, ss. 644 + 567 + 667. 

Wiek XIX przyniósł rozkwit epistolografii,  która w odniesieniu do wybitnych ludzi pióra stanowi poważną  część 
dorobku, nierzadko dorównującą  ilościowo — choć rzecz jasna nie szerokim odbiorem — twórczości typowo literackiej. 
W Anglii, Francji i Niemczech możemy spotkać bogate wielotomowe zbiory listów czołowych przedstawicieli literatury. 
W pierwszym z tych krajów „utarł się zwyczaj, iż po zgonie zasłużonych osób ich przyjaciele czy znajomi wydają  o nich 
prace pod stałym tytułem Life  and  Letters  (Zycie  i listy),  na których opierają  się wszelkie o nich studia, a ich autorzy 
wywody własne popierają  korespondencją  danych postaci, dopełnianą  innymi dokumentami" (J. Krzyżanowski). Z tego 
właśnie powodu syn Adama Mickiewicza, Władysław, dokonał selekcji materiałów dotyczących  poety, niszcząc  bezpowrot-
nie znaczną  ich część, aby pozostał on w opinii potomnych jako postać ze spiżu. Nie należał w tym zakresie do wyjątków, 
inni spadkobiercy jednak przeważnie „tylko" ograniczali badaczom korzystanie z posiadanych źródeł i sami decydowali, co 
im należy udostępnić. 

Przez długi czas opinia publiczna w Polsce była przekonana o zdecydowanym pierwszeństwie u nas również w tej 
dziedzinie Józefa  Ignacego Kraszewskiego. Dosyć swobodnie powiększano liczbę przypisywanej mu korespondencji. On 
sam w drezdeńskiej samotni skrupulatnie gromadził tysiące  napływających  doń listów, niekiedy dziennie otrzymywał ich 
kilkadziesiąt,  na znaczną  część odpowiadał, oczywiście osobiście. Nowsi badacze (zwłaszcza S. Burkot) nieco korygują 
nadmierne szacunkowe dane A. Brzostowskiego z końca ubiegłego wieku, ale nie kwestionują  poczesnego miejsca powie-
ściopisarza w tym zakresie. Do obiegu naukowego w okresie międzywojennym wprowadzono przede wszystkim korespon-
dencję z Leopoldem Kronenbergiem, po 1945 r. zaś z Teofilem  Lenartowiczem, Adamem i Joanną  Miłaszewskimi, Wale-
rianem Eliaszem Radziszewskim, ze Ślązakami  i listy do rodziny w dwóch obszernych tomach (brakuje tych do zamieszka-
łej do końca w Warszawie żony, jako że je spaliła). 

Dysponujemy dziś wielotomową  opublikowaną  korespondencją  Marii Konopnickiej i — dzięki długoletnim trudom 
Edmunda Jankowskiego — Elizy Orzeszkowej, a w ramach pięknej edytorsko i starannie przygotowanej serii PIW-owskiej 
(„Biblioteka Poezji i Prozy") badacze uświadomili sobie, jak ogromną  ilość listów — zwłaszcza do stałych koresponden-
tów — pisał autor Nieboskiej  komedii.  O wydaniu spuścizny Sienkiewicza pomyślał już w okresie międzywojennym Julian 
Krzyżanowski, który wybór dwutomowy jego korespondencji zamieścił pod koniec edycji Dzieł  (1951), poświęcił jej kilka 
studiów i przystąpił  w 1977 r. do krytycznego wydania całego istniejącego  zasobu dla wspomnianego przed chwilą  dosko-
nałego cyklu Państwowego Instytutu Wydawniczego. Ogłosił wówczas przy wydatnej pomocy Marii Bokszczanin tom 1 
w dwóch częściach (łącznie  ponad 1000 stron druku), obejmujący  listy do osób od A do J. We wstępie (s. 6 n.) określił 
dorobek epistolograficzny  twórcy Trylogii  jako imponujący,  szacując  go na 15 tys. listów. „Liczba ta nie jest przesadna, 
rozbita bowiem na 45 lat daje niespełna list dziennie, z korespondencji zaś znanej wiadomo, iż głośny pisarz w okresie swej 
największej popularności otrzymywał po 400 listów miesięcznie i że na nie w większości odpisywał. Wiadomo też, że 
spędzając  całe miesiące  samotnie w przeróżnych uzdrowiskach brak rozmów z bliskimi zastępował sobie pisywaniem li-
stów, po kilka dziennie. Gdyby nawet podaną  liczbę ściąć  do 10 000 listów, a więc przyjąć  nieco ponad 200 rocznie, to i tak 
Sienkiewicza uznać by trzeba za jednego z najpłodniejszych epistolografów  polskich, szczęśliwie rywalizującego  z Kraszew-
skim i Krasińskim. Niestety sam Sienkiewicz nie miał zbierackich zainteresowań Orzeszkowej, nie tworzył archiwum listów 
odbieranych, co pozwoliłoby w przybliżeniu choćby ustalić liczbę odpowiedzi na nie. Będąc  w ustawicznej podróży po 
Polsce i Europie, większość otrzymywanej korespondencji kierował do kosza, to zaś, co pozostawiał, nie uszło zniszczeniu 
w latach dwóch wojen światowych". 

Wydaje się, że epistolograficzne  dokonania tego twórcy zasługują  na wnikliwą  monografię,  być może dopiero po 
krytycznym wydaniu (albo przynajmniej przygotowaniu do druku) całej jego korespondencji. Wówczas okaże się w pełni, 
co już dziś nie ulega wątpliwości,  że istniały okresy nasilenia i osłabienia wymiany myśli z bliskimi (pomijam odpowiedzi 
okazjonalne) — kiedy rzeczywiście czuł się bardziej samotny ale też i wówczas, gdy był bez reszty zaangażowany w pisanie 
wielkich powieści lub miał okresy przerwy w ich tworzeniu. Specjalne miejsce zajmowali długoletni powiernicy i powier-


