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św. Katarzyny, św. Mikołaja, św. Teresy oraz Misjonarzy. Dla Polonii wileńskiej — pozwolimy sobie zauważyć — szczególne
miejsce zajmuje podominikański kościół św. Ducha zawierający liczne interesujące inskrypcje. Wydawcy ostrożnie zapowiadają możliwość zebrania po ukończeniu zasadniczych prac w trzecim tomie również materiału epigraficznego z pozostałych —
istniejących oraz dawnych — świątyń niekatolickich (liczne cerkwie i sobór prawosławny, zbory ewangelicko-augsburski, założony w 1553 r. oraz ewangelicko-reformowany w jego ostatniejsiedzibie przy ul. Zawalnej, gdzie został przeniesiony w wyniku
rozruchów wyznaniowych z 1640 r.); pytanie czy również niechrześcijańskich (synagogi starozakonne, meczet tatarski).
Czteroletnie prace inwentaryzacyjno-dokumentacyjne utrwalały stan aktualny inskrypcji w warunkach specyficznych,
jako że w większości kościołów miały miejsce prace remontowe, niekiedy całkiem gruntowne. Utrudnienia obejmowały
zwłaszcza części klasztorne oraz podziemia. Wypadało się spieszyć, jako że wspomniane prace powodowały ubytki w stanie
epitafiów, niektóre ulegały zniszczeniu lub były usuwane, jak mosiężna tabliczka ku czci biskupa Ignacego Massalskiego,
straconego podczas Insurekcji 1794 r., przez jednych traktowanego jako zdrajcę, przez innych nazywanego męczennikiem
litewskim: zniknęła w katedrze po 1999 r. Z kolei pod koniec 2002 r. pojawiły się litewskie inskrypcje wraz z pomnikami
upamiętniającymi biskupów J. Steponaviciusa i M. Reinysa. Uwzględniono napisy zarówno zachowane w całości, jak i fragmentarycznie, także wkomponowane w malowidła ścienne, kilka inskrypcji trumiennych oraz okolicznościową z barokowej
świątyni na Antokolu. Zrezygnowano natomiast z tekstów, wykonanych w wielu egzemplarzach i powtarzających się w różnych kościołach. Przeważa początkowo (wieki XVII i po części XVIII) łacina, następnie dominuje język polski i wreszcie od
połowy XX w. jego miejsce zajmuje litewski.
Tekst każdej inskrypcji rozpoczyna zaprezentowanie jej treści, określenie rodzaju, fotografia. Oryginały łacińskie są
opatrzone w tłumaczenia na oba języki. Historyk zaduma się nad niektórymi tekstami, jak ten z medalionu ze współczesnej
dedykacji upamiętniającej (po łacinie i po litewsku) chrzest Mendoga z okazji jego 750-lecia: Mindaugas rex Lithuaniae coronatus A. D. MCCLIII, filius specialis Sanctae Romanae Ecclesiae, fundator dioecesis Lithuaniae et primae ecclesiae cathedralis. Szczególny syn Świętego Kościoła Rzymskiego, niech już będzie, wszak to okolicznościowe określenie apostaty (a może i człowieka, który po przyjęciu chrztu nie zaprzestał oddawania hołdu dotychczasowym bóstwom pogańskim — jak pisze
niekoniecznie obiektywne źródło ruskie), ale ta diecezja litewska to już mocna przesada; można było — wszak konsultowano napis z historykami? — ową pochwałę pominąć. Co najwyżej wypadałoby napisać o katedrze, w żadnym jednak wypadku
o diecezji, gdyż Chrystian mógł być biskupem misyjnym czy dworskim, diecezja w dzisiejszym znaczeniu nie wchodziła w rachubę. To nie wszystko. Przed trzydziestu kilku laty poważni badacze pobłażliwie traktowali przypuszczenie jednego
z młodszych wówczas kolegów, jakoby stolicą Mendoga miało być Wilno. Dziś, w niepodległej republice, zapotrzebowanie
na taką konstatację jest już wyraźne i propagowane na szeroką skalę a sprzyja temu pomnik króla Mendoga wystawiony w 750-lecie jego koronacji na terenie otaczającym dawny zamek dolny. To może być zrozumiałe, ale w podziemiach katedry zaznaczone jest napisem miejsce, w którym miała znajdować się świątynia Mendoga.
Powyższa uwaga wykracza poza zasięg informacji inskrypcyjnych, trudno się jednak przed nią powstrzymać, spoglądając na medalion reprodukowany na s. 31 Inscriptiones ecclesiarum Vilnensium, dzieła niezmiernie ważnego dla dalszych badań nad kulturą Wilna oraz zachowania wiedzy o źródłach odchodzących w przeszłość.
Marceli Kosman
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Zakład Kultury Politycznej

Ireneusz I h n a t o w i c z , Andrzej B i e r n a t , Vademecum do badań nad historią XIX i XX wie-

ku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ss. 676.
Po ponad trzydziestu latach ukazało się drugie wydanie Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku Ireneusza
Ihnatowicza1. W pracach nad jego aktualizacją uczestniczył Andrzej Biernat, który też — po śmierci profesora Ihnatowicza w 2000 r. — czuwał nad redakcją i doprowadził przedsięwzięcie do publikacji. Mimo utrzymania poprzedniego zakresu
rzeczowego, chronologicznego i terytorialnego, obecne wydanie jest znacznie obszerniejsze. Powiększeniu uległa przede
wszystkim część dotycząca archiwów, bibliotek i muzeów. Zauważone przez recenzentów2 pierwszego wydania braki informacji zostały oczywiście uzupełnione, błędy poprawione, a dane, które straciły aktualność — zweryfikowane.
Zakres rzeczowy Vademecum obejmuje kilka dziedzin. Pierwsze trzy rozdziały części pierwszej (s. 13-106; sto tabel)
dotyczą źródeł metrologicznych (miar czasu, długości, powierzchni, pojemności i masy) oraz pieniędzy. Ich użyteczność dla
historyka zajmującego się okresem, kiedy nie obowiązywał system metryczny, nie wymaga wyjaśniania. Tablice chronologiczne (w sumie 24) dostarczają danych o różnych sposobach rachuby czasu (kalendarz gregoriański, juliański, muzułmański, żydowski, rewolucyjny francuski), umożliwiających przeliczanie dat, podają ważniejsze święta kościelne (m.in. także
1

2

I. Ihnatowicz, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, t. 1, Warszawa 1967, t. 2, Warszawa 1972.

M. in. recenzje w „Studiach Źródłoznawczych": Stanisława Nawrockiego tomu pierwszego w t. 14 (1969), s. 209-211 oraz Jerzego Serczyka tomu drugiego w t. 17 (1972), s. 209-211.
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grekokatolickie, których pierwsze wydanie nie obejmowało) i państwowe (tylko w II Rzeczypospolitej). Kolejne 56 tabel zawiera wartości różnych miar długości, powierzchni, pojemności i masy stosowanych na różnych obszarach ziem polskich do
czasu wprowadzenia systemu metrycznego oraz cztery tabele zestawiające w dwóch przekrojach czasowych (1835 i 1900
rok) ważniejsze jednostki tych miar używane w ponad 30 krajach i kilku miastach na świecie. Informacje o funkcjonujących
w obiegu pieniądzach zostały ujęte w dwudziestu tabelach; są to wykazy jednostek, monet, banknotów, porównanie kursów
pieniędzy na ziemiach polskich (do 1945 r.) oraz spis ważniejszych jednostek monetarnych obowiązujących w różnych państwach na świecie w latach 1835, 1900, 1918-1939 (nowa tabela w wydawnictwie obecnym) oraz 1944. Autorzy zrezygnowali
z zamieszczenia tabel kursów pieniądza i zawartości kruszcu w monecie, odsyłając do istniejącej literatury pomocniczej.
Rozdziały metrologiczne dotyczą głównie XIX w. w związku z upowszechnieniem w następnym stuleciu systemu metrycznego. Informacje w nich zawarte są czytelne, tabele zostały zaopatrzone w niezbędne i na ogół zrozumiałe objaśnienia
oraz wskazówki bibliograficzne.
Podobny walor użyteczności ma, zamieszczony w części pierwszej (rozdział VII, s. 311-315) wykaz alfabetów, transliteracja międzynarodowa alfabetu greckiego, cyrylickich i żydowskiego (natomiast brak zasad transkrypcji, choćby alfabetu rosyjskiego).
Prawie połowę objętości Vademecum zajmują wykazy osobowe władz państwowych (z 79 państw lub wydzielonych organizmów politycznych, w tym ośmiu pozaeuropejskich: Chiny, Indie, Japonia, Mandżuko, Brazylia, Meksyk, Stany Zjednoczone i Etiopia), władz kościelnych (tylko na ziemiach polskich) oraz najwyższych funkcjonariuszy Ligi Narodów. Są to informacje o osobie (imię i nazwisko) oraz czasie (z dokładnością do daty dziennej) pełnienia funkcji. Jednak wykaz etatów
jest różny dla różnych państw, co prawdopodobnie wynika z niejednakowej dostępności informacji. I tak na przykład dla
Mandżuko Vademecum podaje tylko nazwisko najwyższego dostojnika (szef państwa, następnie cesarz), dla Bułgarii obok
władców uwzględnia także premierów, a dla Bawarii znajdziemy również nazwiska ministrów. Tylko w przypadku ziem polskich wymienione są władze lokalne (namiestnicy, gubernatorzy, wojewodowie, prezydenci Warszawy) oraz senatorzy i posłowie. I tu nie ma jednak konsekwencji. W wypadku tzw. guberni zachodnich Rosji Vademecum ogranicza się jedynie do
wykazu zarządców (generał-gubernatorów lub namiestników) kilku guberni, nie podaje natomiast gubernatorów poszczególnych guberni. Pomija także administrację ustanowioną na ziemiach Rzeczypospolitej zajętych po pierwszym rozbiorze, a z władz administracji centralnej pomija całkowicie Komitet Zachodnich Guberni (1831-1849) i Komitet Zachodni
(1861-1868)3 — gremia mające duży wpływ na kształtowanie polityki wobec Polaków na ziemiach zabranych. Opracowanie
części dotyczącej ziem zabranych w kolejnych rozbiorach przez Rosję wymaga kwerendy archiwalnej, stan badań jest niewystarczający, by można było w Warszawie na takim poziomie szczegółowości, jak w wypadku Królestwa Polskiego, wypełnić
cele wydawnictwa. Odczuwalne jest to także w tej części, która opisuje przynależność określonych guberni do większych
jednostek zarządu, bowiem w ciągu XIX w. (a zwłaszcza do lat 40.) zachodziły w tej dziedzinie częste zmiany (dotyczy to też
granic guberni, stolic). Sporo tu jeszcze wątpliwości. Trudno nie uniknąć w tej sytuacji błędów. Na przykład przyłączenie
z datą 10/22 sierpnia 1862 r. guberni mińskiej do generał-gubernatorstwa wileńskiego nie było stałe (s. 567), białostockie
miało status obwodu, a nie guberni (s. 567).
Bardzo wartościową część Vademecum (rozdział II-IV, s. 352-376) stanowią spisy zbiorów przepisów prawnych i kodeksów polskich lub dotyczących ziem polskich (wbrew tytułowi znajdziemy tu także kilka wydawnictw źródłowych, na przykład Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego, czy Materiały do dziejów Księstwa Warszawskiego), spisy sprawozdań z obrad
parlamentów oraz wykazy spisów miejscowości (brakuje spisu miejscowości guberni witebskiej z 1906 r. i wołyńskiej
z 1911 r., s. 461, 465). Niektóre z zamieszczonych informacji wydają mi się zbyt ogólne jak na oczekiwania wobec tego typu
kompendium, jakim powinno być Vademecum. Informacja przy Kodeksie Karzącym z 1818 r., iż uległ on zmianie w 1847 r.
jest niewystarczająca, a nawet wręcz błędna, zważywszy na fakt wprowadzenia zupełnie nowego prawa karnego, jakim był
Kodeks Kar Głównych i Poprawczych z 1847 r. Powinny zostać także podane kolejne wydania z pełnym opisem bibliograficznym po wprowadzeniu zmian w 1876 r. (kodeks z 1866 r.) i 1903 r. Jeśli informacja o rosyjskich zbiorach praw (Polnoe Sobranie Zakonov Rossijskoj Imperii; Svod Zakonov Rossijskoj Imperii) ma być przewodnikiem w poszukiwaniach, powinna zawierać także wykaz tomów z rysunkami herbów, planów miast, etatów, taryf, a także precyzyjne dane o zakresie chronologicznym każdego tomu (na przykład seria II Polnovo Sobrania zaczyna się nie od 1826 r. a od 12 XII 1825 r. (według kalendarza juliańskiego), a seria III nie od 1/13 III 1882 r., a od 1/13 III 1881 r. Ideałem byłoby przekazanie informacji prezentowanych w trudno dostępnym w Polsce rosyjskim przewodniku bibliograficznym pt. Spravocniki po istorii dorevoljucionnoj
Rossii. Bibliograficeskij ukazatel', red. P. A. Zajonckovskij, Moskwa 1978 (II wydanie), s. 24-35.
Pozostałe rozdziały Vademecum dotyczą nie tyle źródeł, co miejsc ich przechowywania (archiwa, biblioteki, muzea)
oraz ogłaszania wyników badań (spisy „ważniejszych", aktualnych i takich, które już się nie ukazują, polskich czasopism historycznych i wydawnictw seryjnych, ale też czasopism zagranicznych publikujących artykuły dotyczące historii Polski).
Część wydawnictwa zawierająca spis archiwów, bibliotek i muzeów (część pierwsza, rozdziały IV-VI, s. 107-310) w największym stopniu uległa aktualizacji. Zmiany administracyjne, a zwłaszcza ustrojowe po 1989 r. wpłynęły na likwidację niektórych archiwów (na przykład archiwów komitetów wojewódzkich i centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), przemieszczenie zasobów, zmianę statusu i podległości niektórych placówek, powstały nowe archiwa i placówki gromadzące archiwalia oraz różną dokumentację, zwłaszcza z XX wieku (na przykład archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
3

Zob. dane w: L. Zasztowt, Kresy 1832-1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997, s. 67-68, 79-80.
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fundacyjne, np. Archiwum Wschodnie w ramach Ośrodka KARTA, Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956).
Nowe wydanie podaje też pełniejszy w stosunku do pierwszego wydania wykaz archiwów kościelnych oraz obszerniejsze informacje o zasobach archiwów. Spisy poprzedza zestaw literatury pomocniczej (bibliografie, informatory o archiwach, zasobach, przewodniki tematyczne, czasopisma). Jest to bardzo obszerna część wydawnictwa, jednocześnie jednak jej praktyczna przydatność wydaje się ograniczona, gdyż charakterystyki zasobów archiwalnych są zbyt ogólne. W zasadzie każdy absolwent historii wie (lub wiedzieć powinien) jakie kategorie akt, na poziomie ogólności przyjętym w Vademecum, powinny
znajdować się w danym archiwum na podstawie elementarnej wiedzy archiwistycznej, którą nabywa w trakcie studiów historycznych (np. wszystkie archiwa państwowe mają akta administracji ogólnej, specjalnej, samorządowej, spuścizny i ikonografię itd.). W konkretnych sytuacjach (a przecież wtedy sięgamy do Vademecum) charakterystyki zasobu okazują się na
ogół niewystarczające, a niekiedy wprowadzają w błąd. Dla przykładu, szukając miejsca przechowywania akt miasta Kalisza
z XIX w., mamy prawo sądzić na podstawie informacji o zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu, że się tam znajdują
(„akta miejskie — XIX i XX w."), tymczasem akta te spłonęły. Z kolei — gdy pytamy o miejsce akt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Vademecum także nam nie pomoże. Już sam wybór archiwum wymaga elementarnej wiedzy o aktualnej strukturze rozmieszczenia zasobu państwowego. Czy zatem zespół MBP jest przechowywany w Archiwum Akt Nowych
(akta władz centralnych po 1916 r.), czy w Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (kompetencje archiwum wyodrębnionego, akta ogólne resortu spraw wewnętrznych od 1945 r., część przekazana do IPN)? Z kolei zapis
0 zasobie archiwum IPN nie wskazuje na ich obecność, a tu właśnie się znajduje, bowiem wszystkie akta w zakresie określonym przez ustawę o powołaniu IPN po 1945 r. do 1990 r. zostały przeniesione z Centralnego Archiwum MSWiA do Biura
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN. W błąd może także wprowadzać niekonsekwencja w podawaniu granic
chronologicznych zasobu; na przykład w opisie Archiwum Sejmu podana jest data dla akt biur poselskich, nie ma zaś informacji, że akta Sejmu sprzed 1972 r. i jego Kancelarii sprzed 1946 r. przechowuje AAN.
Nie można wszakże w związku z tym mieć pretensji do twórców Vademecum. Zamieszczenie bardziej szczegółowych
informacji oznaczałoby bowiem ogromne powiększenie objętości publikacji. W moim przekonaniu część ta jest w ogóle
zbędna w ramach Vademecum, niepotrzebnie obciąża wydawnictwo, ponieważ informacje, których dostarcza są łatwo dostępne w wydawnictwach Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (przede wszystkim — Archiwa Państwowe w Polsce.
Przewodnik po zasobach, red. A. Biernat i A. Laszuk, Warszawa 1998 oraz internetowa baza „Sezam" rejestrująca zespoły
1 zbiory).
Zaktualizowany został w nowym Vademecum również wykaz najważniejszych archiwów w kilkudziesięciu krajach świata. Obejmuje prawie wszystkie państwa europejskie (bez Irlandii, Grecji, Turcji), azjatyckie republiki powstałe po rozpadzie ZSRR, Chiny i Indie, Kubę i Meksyk (choć może z polskiego punktu widzenia ważniejsza byłaby Australia, a zwłaszcza
Brazylia). W ramach danego państwa otrzymujemy spis ważniejszych archiwów (nazwa placówki i siedziba), literaturę informacyjną obcą i polską (w tym na temat poloników) oraz tytuły czasopism archiwistycznych.
Vademecum podaje informacje dotyczące 190 (poprzednio 109) bibliotek i instytucji zbliżonych oraz 190 (wcześniej 65)
muzeów (ale nie ma np. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie z bardzo cennymi dla historyka źródłami). Znajdziemy tu
dane o adresie, głównym kierunku specjalizacji biblioteki, o zasobie rękopiśmiennym, wykaz drukowanych katalogów, pomocy, publikacji o bibliotece i jej zasobie, czasopisma wydawane przez bibliotekę. Wiele z opisów zawiera informacje
0 wielkości zasobu z podziałem na rodzaje materiałów (książki, czasopisma, rękopisy, kartografia, fotografia, dokumenty
życia społecznego). Podobne dane dotyczą muzeów (m.in. ważne dla historyka informacje o zbiorach archiwalnych i rękopiśmiennych z XIX i XX w.). Nie uwzględnia muzeów zagranicznych. Oba rozdziały poprzedzają cenne uwagi wprowadzające
1 odsyłające do publikacji (m.in. bibliografie) oraz do baz danych na stronach internetowych.
Postęp wiedzy oraz zmiany dotyczące instytucji za jakiś czas znowu postawią badaczy przed potrzebą aktualizacji części
danych Vademecum. Warto zastanowić się więc, czy obecna formuła wydawnictwa najlepiej spełnia potrzeby historyków.
W moim przekonaniu niezbędna jest przede wszystkim zmiana założeń chronologicznych i terytorialnych. Zakres geograficzny powinien ulec ograniczeniu do ziem polskich i państw zaborczych. Obecne wydanie, obejmujące Polskę, większość
krajów europejskich i kilka z innych kontynentów (w zależności od tematu zestaw jest inny), ani pod względem kompletności państw ani pod względem szczegółowości informacji (zresztą różnej dla poszczególnych krajów) nie ma tej samej wartości dla historyka Polski, co dla historyka historii powszechnej. Jako pomoc dla historyka zajmującego się dziejami powszechnymi powinien powstać raczej przewodnik bibliograficzny po różnego rodzaju informatorach narodowych.
Nie sądzę także, aby należało utrzymać obecną cezurę chronologiczną (prawie wszystkie zjawiska zostały uwzględnione
do 1945 r., rzadziej do 1917 r., czy 1939 r.). Kiedy powstawało pierwsze wydanie Vademecum badania historyków nie wykraczały poza pierwsze lata po II wojnie światowej. Obecnie okres PRL stanowi dynamicznie rozwijający się obszar badań, dlatego granica Vademecum powinna zostać przesunięta do 1989 r. Wydaje się, że jeszcze lepszym rozwiązaniem byłyby dwa
wydawnictwa — jedno dla okresu zaborów (łącznie z I wojną światową), drugie zaś dla Polski XX wieku (od odzyskania
niepodległości do 1989 r.). Cezury te dla zakresu rzeczowego Vademecum (metrologia, wykazy władz, spisy miejscowości,
zbiorów praw) nie stwarzają żadnych problemów. Tak zakreślone chronologicznie i terytorialnie kompendia byłyby bardziej
przejrzyste, można by poszerzyć ich tematykę (np. o dane dotyczące podziałów administracyjnych, dla XIX wieku wykazy
tytułów oraz rang służby cywilnej i wojskowej), a przede wszystkim skupić się na zebraniu kompletnych, na jednym poziomie szczegółowości informacji.

Artykuły recenzyjne i recenzje

Jedynie informacje o instytucjach przechowujących źródła oraz o czasopismach dotyczą w równym stopniu obu wieków. 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 historyka, 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 informacji, 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 P i ę t a 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 wydawanej od lat w Lublinie Encyklopedii katolickiejJeśli nadto zważyć, że najnowszy, opublikowany w roku 2002 tom IX serii, 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 właściwsze będzie określenie: Kościół Zachodni) — począwszy od roku 1198, na który przypada początek przełomowego pontyfikatu Innocentego III. Uprzednio wydanych osiem tomów objęło okres aż do śmierci papieża Leona XIII w roku 1903, a zatem w całości wieki od XIII po XIX 2 . 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 poszczególnych 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 kościelnych (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 stolicę 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 Rzymskiej, stanowi w zupełności wystarczającą i wiarygodną podstawę dla przedstawienia obsady poszczególnych stolic biskupich, o tyle już dla doby nowożytnej mogą się tu pojawić luki i nieścisłości, podczas gdy w przypadku wieków średnich sięgnięcie 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 przeprowadzenia (do tego w pojedynkę) tego rodzaju kwerendy archiwalno-bibliograficznej, stąd najwcześniejsze woluminy są najsłab1
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J. Duchniewski, Hierarchia Catholica, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, kol. 844-845.

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).
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 tytularnych stolic biskupich jest obecnie aż 2053. Annuario Pontificioper l'anno 2004, Città del Vaticano 2004, s. 1063-1064.
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