


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Grimaldi (s. 495), Hieronima Archinto (s. 57), Kamila Paolucci (Paulucci)-Merlini (s. 622), Alberyka Archinto (s. 58), 
Mikołaja Serra (s. 872), (Piotra) Anioła Marii Durini (s. 383) i Wawrzyńca Litta (s. 562)1. Nie natrafiamy  natomiast 
w genealogii rodu Lippomano (s. 556-559) na imię pierwszego stałego nuncjusza apostolskiego w Polsce — Alojzego 
Lippomano. Skromniej reprezentowani są  tu kardynałowie-protektorzy Królestwa Polskiego w Kurii rzymskiej: Achilles 
Grassi (s. 483), Aleksander Peretti (s. 745), Juliusz Savelli (s. 854), Kasper Mattei (s. 608), wspomniany poprzednio Piotr 
Vidoni (s. 964), Karol Barberini (s. 90), Hannibal Albani (s. 14) i Jan Franciszek Albani (s. 14)2. Bez wątpienia  postaci 
związanych  w ten czy inny sposób z dziejami Kościoła katolickiego w Polsce możnaby wyszukać w odnośnej edycji jeszcze 
więcej. W każdym razie publikacja ta stanowić będzie na gruncie polskim użyteczną  pomoc chociażby dla wydawców 
poszczególnych tomów serii źródłowej Acta Nuntiaturae  Polonae przy identyfikacji  osób z kręgów Kurii Rzymskiej występu-
jących  w opracowywanych przez nich dokumentach. Wartość użytkową  odnośnego zbioru tablic genealogicznych, pomimo 
jego niedostatków, docenią  też badacze związków  rodowych europejskiej arystokracji XVI-XIX wieku czy w ogólności 
prozopografii  ówczesnych elit, jak również historycy prowadzący  eksploracje na polu episkopologii3. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Czesław G i l OCD, Słownik  polskich  karmelitanek  bosych 1612-1914, Wydawnictwo Karme-
litów Bosych, Kraków 1999, ss. 312. 

Kiedy staraniem Polskiej Akademii Umiejętności w 1935 r. ukazał się pierwszy tom Polskiego  słownika  biograficzne-
go, brak było szerszego „zaplecza" bibliograficznego,  na którym mogli by się oprzeć redaktorzy tego wydawnictwa przy 
sporządzaniu  wykazów postaci, które ma ono objąć.  Zmiany na korzyść nie następowały szybko i dopiero w ostatnich 
latach mówić można o znaczącym  przyroście ilościowym różnego rodzaju leksykonów i słowników prozopograficznych, 
zawężonych tematycznie do poszczególnych regionów kraju, grup zawodowych, organizacji społecznych lub politycznych 
i innych środowisk. Osobną  podgrupę stanowią  tego typu opracowania dotyczące  duchowieństwa — poczynając  od episko-
patu, poprzez gremia kapituł katedralnych i kolegiackich, profesurę  wydziałów teologicznych i seminariów, a na szerego-
wym klerze diecezjalnym i zakonnym kończąc.  Stosunkowo najmniej uwagi poświęcono dotychczas członkiniom żeńskich 
zakonów i zgromadzeń zakonnych (wyróżniają  się tu prace s. Małgorzaty Borkowskiej OSB), czemu wszakże trudno się 
dziwić. W przypadku bowiem zakonnic nie sposób mówić o „karierach kościelnych", podobnie jak i o znaczącym  ich 
wpływie na bieg wydarzeń życia politycznego czy społecznego (w większym już stopniu kulturalnego) kraju w poszczegól-
nych epokach historycznych. Zasadniczo jedynie te spośród nich, które dostąpiły  chwały ołtarzy (a więc w większości 
postaci z XIX i XX stulecia), trafiają  do znaczniejszych edycji encyklopedycznych. Jest to wszakże bardzo nieliczne grono. 
Tymczasem historyk napotyka w źródłach na o wiele liczniejszy zastęp postaci należących  do tego środowiska i często staje 
bezradny, gdy zachodzi potrzeba ich zidentyfikowania.  Z zadowoleniem tedy odnotować należy ukazanie się Słownika 
polskich  karmelitanek  bosych 1612-1914 autorstwa o. Czesława Honorata Gila z krakowskiej prowincji karmelitów bosych, 
wicepostulatora spraw kanonizacyjnych, aktualnie związanego  z konwentem w Wadowicach (dwa lata wcześniej ogłosił 
także pracę Zycie  codzienne  karmelitanek  bosych w Polsce w XVII-XIX  wieku). 

We wstępie do publikacji Autor poczynił zastrzeżenie, że „nie jest to słownik biograficzny,  ponieważ nie zachowały się 
materiały źródłowe, by można było opracować choćby krótkie biogramy wszystkich sióstr, które złożyły śluby zakonne 
w polskich klasztorach karmelitanek bosych. W licznych przypadkach nasza wiedza ogranicza się do imienia zakonnego 
i mniej lub bardziej szczegółowej informacji  chronologicznej. Również w niezbyt licznych przypadkach zachowane źródła 
umożliwiają  opracowanie dosyć obszernego biogramu, z krótką  charakterystyką  bohaterki jako zakonnicy" (s. 5). To auto-
krytyczne poniekąd  zdeprecjonowanie charakteru edycji nie wydaje się zasadne. W większości przypadków mamy tu bo-
wiem do czynienia z notami biograficznymi  zawierającymi  dane o stosunkach rodzinnych zakonnicy, momencie wstąpie-
nia do Karmelu (z przyporządkowaniem  do określonego klasztoru) i złożenia ślubów, a wreszcie o dacie śmierci. Trudno 
oczekiwać bogatszego zestawu informacji  w przypadku sióstr klauzurowych, związanych  zazwyczaj przez całe życic z jed-
nym konwentem, których dni wypełniała modlitwa i kontemplacja. Czasami wprawdzie Autor nie był w stanie w oparciu 
0 zachowane źródła zgromadzić i tych podstawowych danych w odniesieniu do niektórych postaci, braki nie stanowią 
jednak dostatecznej przyczyny, dla odmawiania recenzowanej publikacji miana słownika biograficznego. 

Terminus  a quo opracowania, rok 1612, to moment przybycia z Belgii do Polski pierwszych karmelitanek bosych 
1 założenia ich najstarszej fundacji  przy kościele św. Marcina w Krakowie (dziś ośrodek parafii  ewangelicko-augsburskiej). 

1 Zob. pełne zestawienie nuncjuszy apostolskich w Polsce w: Acta Nuntiaturae  Polonae, t. 1, oprac. H. D. Wojtyska, Romae 1990, s. 197-339. 
2 Zob. pełne ich zestawienie w: J. Wodka, Zur  Geschichte der  nationalen Protektorate  der  Kardinäle  an der  römischen Kurie,  Innsbruck-Leipzig 1938, 
s. 114-117. 
3 W 2001 r. ukazały się dwa dalsze tomy recenzowanej edycji: Genealogien zur Papstgeschichte,  bearb. v. Ch. Weber unter Mitw. v. M. Becker, cz. 3-4, 
Stuttgart 2001. 
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Jest to zatem data w pełni uzasadniona przy określaniu ram chronologicznych edycji. Co innego terminus ad  quem — rok 
1914. Autor nadmienia jedynie, że chodzi o moment wybuchu I wojny światowej, nie podając  żadnych innych racji związa-
nych z życiem Karmelu, warunkujących  przyjęcie tej właśnie cezury (s. 5). Można więc wyrazić nadzieję, że słownik docze-
ka się kontynuacji w postaci tomu z notami biograficznymi  pozostałych XX-wiecznych polskich karmelitankach bosych — 
od czasów I wojny światowej poczynając. 

Recenzowana publikacja składa się ze wstępu, wykazu skrótów bibliograficznych  i archiwalnych, właściwego słownika, 
po którym następuje rozbudowany indeks osobowy, oraz spisu treści. Nie mamy tu do czynienia z najbardziej typowym dla 
leksykonów biograficznych  alfabetycznym  układem haseł, bowiem specyfika  „kategorii" osób, o których traktuje edycja, 
wymagała niekonwencjonalnego uporządkowania  materiału. Za podstawę zaszeregowania, a w konsekwencji i wyszukiwa-
nia, przyjęto przynależność do konkretnego konwentu, na drugim zaś miejscu datę wstąpienia  i złożenia profesji  zakon-
nej. Gdzie zachodziła taka potrzeba, na sam początek  działu, przed profeski,  wyłączono  fundatorki.  Omówionych zosta-
ło w sumie dwanaście fundacji,  mianowicie klasztory św. Marcina w Krakowie (zał. 1612), św. Józefa  w Lublinie (zał. 
1624), św. Józefa  i św. Teresy w Wilnie (zał. 1638), Matki Bożej Loretańskiej we Lwowie (zał. 1642), Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Lublinie (zał. 1646/1649), Ducha Świętego w Warszawie (zał. 1649), Najśw. Imienia Maryi w Poznaniu 
(zał. 1665), św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża w Krakowie (zał. 1725), Najśw. Imienia Maryi i św. Józefa  w Pozna-
niu (zał. 1867), Opieki św. Józefa  w Krakowie (zał. 1874), Matki Bożej Nieustającej  Pomocy początkowo  w Wieliczce (zał. 
1880/1882), a później we Lwowie (przeniesienie w r. 1888), oraz Matki Bożej Szkaplerznej i św. Józefa  w Przemyślu (zał. 
1884). Przy każdym z konwentów, na początku  rozdziału, Autor pomieścił krótki rys historyczny danej wspólnoty, wraz ze 
wskazaniem na zachowane archiwalia. Noty o poszczególnych profeskach  rozpoczynają  się od podania imienia zakonnego 
wraz z predykatem, po którym dopiero następuje imię (imiona) otrzymane na chrzcie i nazwisko rodowe (chyba, że 
któregoś z tych elementów nie udało się odnaleźć w rozpoznanych źródłach). Jedynie osoby, których imię zakonne pozo-
staje niewiadome, lub też okoliczność ich wstąpienia  do Karmelu znana jest jedynie z drugorzędnych przekazów, nie 
znajduje zaś potwierdzenia w wykorzystanych przez Autora archiwaliach, wyszczególniono pod nazwiskiem na końcu roz-
działu dotyczącego  danego konwentu. To cokolwiek kłopotliwe dla korzystającego  uszeregowanie postaci nabiera przejrzy-
stości i przestaje być utrudnieniem przy poszukiwaniu wiadomości o konkretnej osobie dzięki obszernemu, krzyżowemu 
indeksowi osób (obejmującemu  wszakże tylko zakonnice posiadające  osobne hasła w słowniku), w którym każda karmeli-
tanka bosa występuje dwukrotnie: pod imieniem zakonnym wraz z predykatem (tu podana strona, na której pomieszczony 
został biogram) i pod nazwiskiem rodowym, przy którym widnieje imię chrzestne oraz odsyłacz do właściwego imienia 
zakonnego. Tym samym odnalezienie biogramu zakonnicy, o której chcemy zasięgnąć  informacji,  nie powinno stanowić 
problemu. 

Autor nie podał we wstępie, ile postaci uwzględnił w swej w publikacji. Jest to niemniej liczba tak znaczna, że omawia-
nie w recenzji poszczególnych not biograficznych  mijałoby się z celem. Warto wszakże zwrócić uwagę na pojedyncze, 
wybrane osoby, aby stwierdzić, że recenzowana publikacja przynosi cenny materiał faktograficzny  i stanowić może użytecz-
ną  pomoc warsztatową  nie tylko dla historyka duchowości, zakonów czy w ogólności Kościoła, ale i dla badaczy innych 
obszarów wiedzy, na czele z genealogami. Już samo pobieżne choćby przejrzenie indeksu osób pozwala zorientować się, że 
omawiany słownik zawiera informacje  o wcale licznych przedstawicielkach wielce wpływowych w dziejach Rzeczypospolitej 
doby przedrozbiorowej rodów, jak m.in. Firlejowie, Jordanowie, Ligęzowie, Lipscy, Mniszchowie, Myszkowscy, Ossolińscy, 
Przyjemscy, Radziwiłłowie, Sanguszkowie, Szembekowie czy Zebrzydowscy. Na s. 31-32 swój biogram posiada księżniczka 
bawarska Maria Klara (1608-1652) z dynastii Wittelsbachów (w zakonie Teresa Maria od św. Józefa),  podprzeorysza we 
Lwowie i przeorysza w Krakowie, gdy z kolei na s. 44-45 Zofia  Agnieszka z Poniatowskich (zm. 1763), w zakonie Krystyna 
Helena od Ofiarowania  NMP, sześciokrotna przeorysza krakowskiego konwentu św. Marcina, której bratanek Stanisław 
(August) osiągnąć  miał w r. 1764 tron polski. Przeoryszą  w Krakowie w latach 1627-1630 była Gryzelda z Zebrzydow-
skich (1590-1652) — Teresa od Wszystkich Świętych, córka słynnego wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego 
(s. 21-22). Swoich dni w Karmelu w Lublinie dokonała z kolei Helena Tekla z Ossolińskich (1622-1687) — Paula Maria od 
Jezusa, córka kanclerza wielkiego koronnego Jerzego, a wdowa po wojewodzie krakowskim Aleksandrze Lubomirskim 
(s. 149-150). W indeksie osób widnieje ona jako Lubomirska Helena Tekla, podobnie też pod nazwiskiem mężowskim, 
a nie rodowym, uwzględnione zostały tam wszystkie pozostałe zakonnice, które wstąpiły  do któregoś z karmelitańskich 
konwentów po owdowieniu. Trudno czynić z tego tytułu zarzut Autorowi, niemniej jednak byłoby niewątpliwie  ułatwieniem 
dla korzystającego,  gdyby w takich przypadkach uwidocznione zostało w indeksie także nazwisko panieńskie. Spośród 
karmelitanek „pośledniejszej" kondycji warto odnotować osobę Barbary (Anny) Ubrykówny (1817-1891), sprawa „uwię-
zienia" której przez współtowarzyszki życia zakonnego (dla przyczyny nasilającej  się u niej choroby psychicznej) zyskała 
w swoim czasie rozgłos w prasie europejskiej, a na gruncie krakowskim (bowiem z tamtejszym Karmelem była związana) 
wywołała nawet antyklerykalne demonstracje (s. 237-238). Był to skrajny przypadek przyjęcia do zakonu kobiety cierpiącej 
na zaburzenia zdrowia psychicznego (ujawniające  się — jak wynika ze źródeł — już wcześniej), częściej natomiast trafiać 
mogły za klasztorne mury osoby z pewnym niedorozwojem intelektualnym. Przykładowo w biogramie Anny Sebaldy od św. 
Jana Chrzciciela (Teresy) z Ipoldów (1786-1861), z pochodzenia zresztą  szlachcianki, czytamy, iż „przez piętnaście lat nie 
dopuszczano jej do profesji,  ponieważ nie była w stanie zrozumieć rubryceli, co uniemożliwiało jej wypełnianie obowiąz-
ków hebdomadarii w chórze. W końcu prowincjał zwolnił ją  z obowiązków  hebdomadarii i polecił dopuścić do złożenia 
ślubów" (s. 234-235). 
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Przytoczone powyżej, pojedyncze przykłady wskazują,  że zgromadzony w recenzowanym słowniku materiał stać się 
może punktem wyjścia dla szerszych studiów nad chociażby środowiskami rekrutacji kandydatek do zakonu (pochodzenie 
społeczne), formacją  intelektualną  zakonnic, tudzież innymi zagadnieniami, nie związanymi  wprost z kategorią  historii 
wydarzeniowej. Problematyka ta była już zresztą  przedmiotem przekrojowych badań, żeby wskazać tylko na stanowiącą 
swego rodzaju podsumowanie pracę s. M. Borkowskiej Zycie  codzienne  polskich  klasztorów  żeńskich w XVII-XVIII  wieku 
(Warszawa 1996) czy przywołaną  już publikację o. C. Gila o życiu codziennym karmelitanek bosych w Polsce w XVII-
-XIX w. (1997). Podjęcie w przyszłości dalszych tego rodzaju studiów w odniesieniu do Karmelu Autor omawianej publi-
kacji niepomiernie zresztą  ułatwił, przy każdej bowiem z przedstawionych postaci wskazał na wykorzystany przy konstruo-
waniu biogramu materiał źródłowy, pochodzący  z zasobów 16 archiwów i bibliotek. Oby podobnego charakteru edycji 
bio-bibliograficznych  doczekały się i inne wspólnoty życia konsekrowanego, wpisane w bogatą  historię chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Wstęp  do  badań historycznych.  Nauki  pomocnicze historii  i archiwistyka  w systemie  kształcenia 
studentów  szkoły  wyższej,  red. Maciej S z c z u r o w s k i , Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2000, ss. 209. 

Powyższa praca stanowi pokłosie ogólnopolskiej konferencji  metodycznej zorganizowanej przez Zakład Nauk Pomoc-
niczych Instytutu Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, w maju 2000 roku. W jej wstępie 
zamieszczono podziękowania dla mojej osoby, co może sugerować, że miałem wpływ na jej kształt i dobór treści. Niestety 
żadnego wpływu na charakter konferencji  i wydanych z niej materiałów nie miałem, i nie wyraziłem zgody na umieszczenie 
w omawianej publikacji mojego nazwiska. Uczyniono to bez mojej woli i wiedzy. Nie chcę być posądzony,  że w pełni 
zgadzam się z całą  zawartością  prezentowanej książki.  Z tego powodu pozwalam sobie na jej temat wypowiedzieć kilka 
uwag, w tym również krytycznych. Publikacja ta jest „nierówna" — obok niewątpliwych  zalet, ma poważne mankamenty. 

Już sam tytuł pozycji świadczy, że jej naukowy redaktor Maciej Szczurowski, nie radzi sobie z problemem. Rozbu-
dowana forma  tytułowa, ujmująca  wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii i archiwistykę oraz system 
kształcenia studentów jest niezręczna. Ekspozycja na początku  wstępu do badań historycznych może potencjalnemu czytel-
nikowi sugerować, że chodzi wyłącznie  o najbardziej elementarne zasady naukowego warsztatu historyka i to wyłożone 
w postaci podręcznikowej. Szczególnie dziwny wydaje się rozbrat, zasugerowany przez Macieja Szczurowskiego między 
naukami pomocniczymi historii a archiwistyką.  Czyżby archiwistyka nie nalezała do nauk pomocniczych historii? 

Następny błąd  redaktora naukowego omawianej pozycji, to jej struktura. Podział na trzy części — „Wstęp do badań 
historycznych", „Nauki pomocnicze historii", „Archiwistyka", to konsekwencja błędnej koncepcji widocznej, jak już wspo-
mniałem, w tytule książki.  Tymczasem wewnątrz  wymienionych tu części dokonuje się połączenia  różnych spraw — pod-
staw warsztatu naukowego, informatyki  i zasad nauczania tych przedmiotów na uczelni. Jako przykład może posłużyć 
włączenie  do części pierwszej referatów  Andrzeja Korytki (Kilka  uwag o wstępie do  badań  historycznych),  Marty Sienkie-
wicz (Wstęp  do  badań  historycznych jako przedmiot  uniwersytecki  postrzegany  przez studenta  I  roku  historii) i Aleksandra 
Bołydrewa (O  zastosowaniu skanera  w pracy historyka).  Dużo lepszym rozwiązaniem  byłoby podzielenie publikacji na części 
dotyczące  nowych kierunków we wstępie do badań historycznych, naukach pomocniczych historii, wykorzystania informa-
tyki oraz problemów nauczania tych przedmiotów studentów historii. Nie wiem natomiast czemu miało służyć zamieszcze-
nie pełnej listy uczestników konferencji,  zdominowanych liczebnie przez studentów? Czy nie jest to zbyt droga forma 
„fotografii  pamiątkowej"? 

Jeśli chodzi o zawartość omawianej pozycji, to obok wyjątkowo  wartościowych i nowatorskich referatów,  mamy do 
czynienia z głosami miernymi, które świadczą  o nieznajomości problematyki. 

Ważny i cenny jest wprowadzający  głos rektora Jerzego Kukulskiego, który zwrócił uwagę na rozwojową  tendencję 
Filii Akademii w Piotrkowie, przejawiającą  się coraz szerszą  ofertą  edukacyjną  — między innymi powstaniem nowego 
kierunku w Instytutcie Historii — archiwistyki. Jest to wypowiedź o tyle wartościowa, że pozwala czytelnikowi zapoznać się 
zarówno z prespektywami piotrkowskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej, aktywnością  jej środowiska naukowego, jak też 
wskazuje okoliczności zorganizowania konferencji.  Do szczególnie wartościowych referatów  należy m.in. tekst Edwarda 
A. Mierzwy Wstęp  do  badań  historycznych w edukacji  studentów  historii. Autor podkreślił niepokojący  fakt  marginalizacji za-
jęć dotyczących  wstępu do badań historycznych, która również przybiera formę  prowadzenia ćwiczeń przez niedoświadczo-
nych pracowników. W zakresie stosowania komputerów E. A. Mierzwa zaznaczył, że komputer przyspiesza prace badaw-
cze, ale mimo istnienia różnorodnego oprogramowania, nie decyduje o efektywności  badań. Szczególnie ważne okazało się 
stwierdzenie dotyczące  stworzenia ogólnokrajowej, historycznej, elektronicznej biblioteki oraz uznania przez Radę Głów-
ną  Szkolnictwa Wyższego publikacji elektronicznych za równorzędne z drukowanymi. Podobnie interesujące  i nowatorskie 
poglądy  przedstawił Krzysztof  Narojczyk z Uniwerstytetu Warmińsko-Mazurskiego w komunikacie Warsztat  badawczy  hi-


