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Istotnym wymogiem ka dej pracy naukowej jest zgodno , jaka musi zachodzi
mi dzy wyra onym w tytule tematem a struktur  dzie a. W przypadku recenzo-
wanej monografi i zgodno  taka z ca  pewno ci  istnieje, bowiem w pi ciu roz-
dzia ach zawarto kolejno nast puj ce zagadnienia: charakterystyka ziem polskich 
na prze omie XIX i XX wieku, biografi a Boles awy Lament, sylwetka zgromadze-
nia sióstr Misjonarek wi tej Rodziny, charyzmat zgromadzenia i oddzia ywanie 
idei wychowawczej Boles awy Lament. Poniewa  aktywno  pedagogiczna, w -
czaj c w to poj cie tak e pogl dy Boles awy Lament na ten temat, rozwija a si
i owocowa a na gruncie zgromadzenia przez ni  powo anego do ycia, st d te
umieszczenie g ównego w tku bada  niejako w rodowisku zgromadzenia wydaje 
si  by  celowe. Wprawdzie mo na by uj  temat od strony problemowej i rozwa a
na pierwszym miejscu jako wiod cy motyw jej wk ad w wychowanie, ale ten, by
mo e nawet atwiejszy, sposób podej cia do tematu nale y uzna  tylko jako jedn
z alternatyw. Autorka wyra nie nie chcia a traci  z oczu osobowo ci za o ycielki 
Zgromadzenia, st d w tek pedagogiczny – z pewno ci  bardziej j  interesuj cy 
– musia  ust pi  sporo miejsca tre ciom biografi cznym. 

Wst p zawiera w zasadzie wszystkie elementy nale ne do tej cz ci pracy. 
Zrozumia e jest pomini cie omówienia literatury, której nagromadzenie i bardzo 
rozmaite dziedziny wiedzy w niej obecne by oby dla autorki zbyt wymagaj ce,
a dla pracy maj ce znaczenie zaledwie formalne. Materia y archiwalne nie s
zbyt obfi te, a autorka ograniczy a si  do omówienia postaci tzw. Directorium, 
nie analizuj c jego tre ci pod k tem podj tego tematu. By  mo e dla poznania 
za o e  przyj tych w opracowaniu nie ma to wi kszego znaczenia. Struktura 
pracy, wed ug s ów autorki, ma charakter historyczno-problemowy. Oczywi-
cie, co warte jest tu podkre lenia, tylko problemowy, gdy  na to wskazuje tre

kolejnych cz ci pracy. We wst pie i w ca ej ksi ce autorka nie unika okre le
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emfatycznych. Ju  w pierwszym zdaniu pisze, e Bóg obdarowa  j …, odnosz c
to do osoby Boles awy Lament (s. 44). Nie mo na kwestionowa  dzia ania Boga 
w duszy ludzkiej, ale historyk nie jest w stanie tego empirycznie stwierdzi , tote
trzeba takich apostrof unika , zak adaj c, e dar Bo y spe nia si  i manifestuje 
w dzia aniu i postawach ludzkich, co zreszt  w swej monografi i autorka stara 
si  wykaza . Na tej e 44 stronie czytamy, e Lament prowadzi a dzie o w duchu 
apostolskim i ekumenicznym. To ostatnie s owo wymaga oby tu wyja nienia z ra-
cji teologicznych. Wiadomo, kiedy ekumenizm pojawi  si  jako doktryna uznana 
w Ko ciele katolickim. 

Autorka jako cel pracy podaje zebranie i uporz dkowanie róde , a na tej pod-
stawie kre li sylwetk  Boles awy Lament jako wychowawczyni. Mo e jednak jest 
tu co  wi cej ni  tylko spisanie ze róde  dziejów jej aktywno ci pedagogicznej. 
Kilka zda  szerszego wyja nienia celu pracy, nie poprzestaj c na gotowej matry-
cy, przyda oby si .

Materia  zaprezentowany przez autork  jest olbrzymi i wiadczy o bardzo 
dobrym przygotowaniu erudycyjnym pracy. Co do róde , to sprawa jest jasna 
i bezdyskusyjna. Je li chodzi o opracowania, to mo e trzeba by dokona  pewnych 
ci . Mnóstwo prac mniej lub bardziej zwi zanych z tematem generuje ogromn
„g sto ” odno ników, gdzie cz sto pojawiaj  si  prace peerelowskiej historio-
grafi i z jej najmniej chlubnych czasów. To z kolei niejednokrotnie rodzi w tek cie
s dy i oceny ma o spójne – np. wiadomo, jaki pogl d na sytuacj  spo eczn  mia a

anna Koberdowa, a jaki Wojciech Roszkowski. Autorka powo uje si  na dzie a
obu tych osób, nie zdradzaj c wiadomo ci dziel cych je ró nic. Tymczasem na 
potwierdzenie tej samej opinii cytuje si  w okciowym przypisie bardzo cz sto
podobne antypody. Czytelnik nie jest pewien, za czyj  my l  autorka idzie. Jest to 
kwestia metodologiczna, a s. Kuniszewska nie jest historykiem, st d uwagi te nie 
kwestionuj  warto ci pracy, a tylko wskazuj  na konieczno  krytycznej oceny 
cytowanego materia u. adunek erudycyjny monografi i, zw aszcza w I rozdziale, 
jest wprost zdumiewaj cy, tyle e nie zawsze podporz dkowany wymogom, jakie 
stawiaj  badany okres i podj ty temat.

Wspomniano ju , e rozdzia  I ma wad  z gatunku tych „per excessum”, bo 
faktycznie jest on, jak na podj ty temat, zbyt rozbudowany erudycyjnie, zw asz-
cza w odno nikach, a cz sto bywa, e w samym opracowaniu materia  nie jest 
dostatecznie „przetrawiony” i stwarza wra enie pewnej mozaiki, uk adanki, gdzie 
nie zawsze wszystkie elementy do siebie przystaj . To powoduje te  pewne nad-
interpretacje czy po prostu pomy ki. Na przyk ad na s. 72 czytamy: rozp tanie
II wojny wiatowej, rasizm, nacjonalizm, walk  klasow  pot pi  Pius XII. Pomi-
jaj c to, e autorka do jednego worka wrzuci a tak wiele poj , z których ka de
ma sw  w asn  konotacj , to nie jest prawd , e to wszystko znalaz o pot pienie
w encyklice Summi Pontifi catus, której wyj tek zreszt  autorka przytacza. Inna 
sprawa. W 1847 r. (s. 53) Rosja zawar a wprawdzie konkordat ze Stolic  Apostol-
sk , ale wypada oby doda , e wi ksza cz  jego postanowie  to by y tzw. points 
non conclus, a w ogóle konkordat nie by  wykonywany, dopóki y  Miko aj I. 
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Jego zerwanie w 1966 r. by o czyst  formalno ci . Z kolei Leon XIII nigdy z Ro-
sj  konkordatu nie zawiera  (s. 53). Podobne nie cis o ci spotyka si  tu i ówdzie 
w tym rozdziale, m.in. na s. 59 i 60. S owem, autorka le si  czu a przyt oczona
ogromem materia u erudycyjnego, jaki zgromadzi a, nie zawsze odpowiednio 

cz c go z kontekstem.
Z kolei rozdzia  II zatytu owany ycie i osobowo  b . Boles awy Lament

zupe nie inne czyni wra enie. Tutaj s. Kuniszewska poczu a si  w swoim ywiole.
Zarówno analiza róde , jak i sam wyk ad daj  jasny i zrozumia y obraz osoby 
b . Lament, kolei jej ycia i wp ywu, jaki one mia y na powsta e z jej inicjatywy 
dzie o. Czytelnik musi wzi  pod uwag , i  autorka pisze o kim  b d cym ju  na 
o tarzach. St d te  tylko mi dzy wierszami mo na wyczyta  trudniejsze momenty 
w yciu i dzia alno ci B ogos awionej.

W rozdziale III zatytu owanym lapidarnie: Zgromadzenie Sióstr wi tej
Rodziny zawarto dzieje pocz tkowe zgromadzenia, urzeczywistnianie przez nie 
okre lonych warto ci wychowawczych znajduj cych swój praktyczny wyraz 
w apostolstwie. W tkiem wiod cym jest osobowo  Boles awy Lament. Autorce 
uda o si  przekonywaj co przedstawi  wspó istnienie i wspó dzia anie w za o y-
cielce dwóch elementów sk adaj cych si  na formacj  cz owieka: dostrze enie
jego potrzeb i zado uczynienie im w powi zaniu z jego ewangelizacj . By  to 
istotny moment w pedagogii Boles awy Lament, który sprawia , e potrafi a si
ona i jej dzie o odnale  si  w ka dej rzeczywisto ci. Bo nigdy nie brakowa o
potrzebuj cych i nigdy Ewangelia nie przestawa a by  najw a ciwszym ród em
wiedzy o cz owieku i jego przeznaczeniu. Bardzo trafne jest wy o enie znaczenia 
warto ci w dziele Matki Lament. One wyrasta y w a nie z tej podwójnej misji wy-
chowawczej Za o ycielki. W tym rozdziale autorka cz sto wraca do poj cia „eku-
menizm”. Jest to zrozumia e wobec planów dzia alno ci w ród prawos awnych.
Ale wkrad  si  tu pewien anachronizm, gdy  na s. 137 autorka cytuje list Jana 
Paw a II do zgromadzenia, a w nim stwierdzenie, i  jest ono pomoc  Ko cio owi
w jego duszpasterstwie ekumenicznym. Na tym miejscu cytowanie jest w a ciwe,
ale w odniesieniu do ekumenizmu Matki Lament ju  nie, gdy  w jej rozumieniu 
ekumenizm móg  polega  jedynie na pozyskaniu ró nowierców dla katolicyzmu. 
Od Vaticanum II, jak wiadomo, oznacza on zgo a co  innego.

W rozdziale IV omawia autorka charyzmat zgromadzenia. Jest to poj cie
pozwalaj ce na do  lu n  interpretacj , zawiera ono w sobie to, co nazwa
mo na ród em energii dzia aj ce zarówno wewn trz zgromadzenia, jak i w pe -
nieniu jego misji. Uwaga autorki skupia si  na wychowaniu od strony rodków
s u cych jego urzeczywistnieniu. Na pierwszym miejscu uwzgl dnia czynniki 
naturalne, nazwane przez ni  ludzkimi. Jednocze nie nie traci z oczu przedmiotu 
swych docieka , tzn. samej Boles awy Lament. Te „ludzkie” rodki wychowaw-
cze jawi  si  bowiem jak gdyby na kanwie ycia Za o ycielki. Ona nadaje tym 
rodkom motywacj  b d c  tre ci  jej ycia i wyrazem jej pogl dów. To w a nie

Boles aw  Lament wprowadza autorka, kiedy pisze o narz dziach, jakimi pos u-
guje si  wychowawca – nie ka dy, ale natchniony doktryn  Ko cio a. Tymi rod-
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kami pos uguje si  wychowawca, buduj c charakter cz owieka w oparciu o cnoty 
tkwi ce w cz owieku in statu fi eri – w stanie mo no ci – i otwieraj ce szanse na 
rozwój. Jest on zarazem barier  dla z ych sk onno ci tkwi cych w cz owieku.
Trzeba przyzna , e ta monotonia wyliczanych cnót i zastosowania ich mo liwo-
ci w wychowaniu nu y i rodzi si  my l, czyby jednak nie postawi  w centrum 

tych rozwa a ywego cz owieka i sprawdzi , jak wed ug koncepcji Za o ycielki
sprawdza o si  rozwijanie cnót a  do uzyskania w pe ni ukszta towanego cz o-
wieka odpowiadaj cego modelowi ewangelicznemu? By  mo e nie by oby to 
atwiejsze, jednak z pewno ci  bardziej plastycznie ukazywa oby nie tylko idee 

wyznawane przez Matk  Lament, ale tak e ich owocowanie. Autorka wo a a
jednak uj cie teoretyczne. Przedzia  mi dzy czynnikiem ludzkim a warto ciami
religijnymi w wychowaniu, tak jak to zosta o uj te w ksi ce, jest do  p ynny.
Jego istot  akcentuje wszak e novum, jakim jest wydobycie z doktryny Lament 
tre ci teologicznych. Niezwykle s uszne by o tu te  dodatkowe skonfrontowanie 
ich z pogl dami funkcjonuj cymi na bie co w teologii, a zw aszcza w wypowie-
dziach Jana Paw a II zabieraj cego cz sto g os w sprawach wychowania. 

S. Kuniszewska nie poprzestaje wszak e na rozwa aniach teoretycznych. 
W  podrozdziale zatytu owanym: Teoria i praktyka wed ug Boles awy Lament 
mowa jest o zastosowaniu teorii wychowania w praktyce, co wymaga pewnych 
niezb dnych warunków. My li Lament zebra a s. Czechowska, co te  wskazuje na 
ciekaw  – cho  mo e nie tak mocno akcentowan  – okoliczno , e Za o ycielka
cz sto dawa a inspiracje, ale dzia a a zespo owo. To nasuwa pytanie, czy ka da
my l kszta tuj ca ów wspomniany charyzmat wy cznie od niej pochodzi. Jest to 
wa ne pytanie dla dalszych bada . Ciekawi to, e we wskazaniach praktycznych 
wi cej odnosi si  do wychowawcy, nauczyciela ani eli do wychowanka. To zna-
czy, i  punkt ci ko ci wychowania w omawianym tu wydaniu tkwi we wzorcach, 
w przyk adzie, który musi by  ilustracj  doktryny. Uwidoczniony tu problem nie-
jako zamyka istotn  cz  dzie a s. Kuniszewskiej, pokazuj c, e g oszone zasady 
wychowawcze nie tylko s  spójne i zgodne z fundamentami ka dej pedagogii, 
ale mia y tak e w pe ni udane zastosowanie. Stwierdzi  to mo na, i na to autorka 
wskazuje, odsy aj c do licznych konkretnych dzie  wychowawczych, bo by y to 
szko y, placówki opieku cze, przygotowanie do zawodu. A wi c samo ich istnie-
nie – cz sto w ekstremalnie trudnych warunkach – mówi za siebie. 

Ostatni rozdzia  – VI jest w a ciwie pewnym appendixem do ca o ci, gdy
wchodzi we wspó czesno  i rekapituluje dzie o Matki Lament, dopisuj c jego 
dalszy ci g w latach powojennych a  do chwili obecnej. Je li mo na mówi  o ja-
kim  ukoronowaniu dzie a, to w a nie sprawozdanie z dzia alno ci zgromadzenia 
na polu wyznaczonym mu przez Za o ycielk  takowe stanowi. Okazuje si , e
zrozumia a ona wyzwanie chwili i chocia  od czasu, kiedy rozpocz a swe dzie o,
up yn o ponad 100 lat, idea le ca u jego pod o a sprawdzi a si  i przetrwa a.
Oznacza to, e zarówno wtedy, na prze omie XIX i XX wieku, jak i w XXI wieku 
podobne s  potrzeby na polu wychowania i nie zmieni y si  warto ci, które gwa-
rantuj  ich zaspokojenie.
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W sumie ksi ka s. Kuniszewskiej charakteryzuje si  bardzo rozleg  erudy-
cj , co sprawia, e jej ustalenia dotycz ce do  hermetycznej tematyki, jak  by a
wówczas pedagogia oparta na warto ciach religijnych i powi zana z ewangeli-
zacj , s  oryginalne i stanowi  novum. Wszak by  to czas promowania warto ci
pozytywistycznych, wprawdzie nie zawsze stoj cych w sprzeczno ci z zasadami 
religijnymi, ale niemniej nie one dominowa y w ówczesnych zaleceniach pedago-
gicznych. Fakt, e Matka Lament potrafi a da  inspiracj  w postaci katolickich 
zasad w pedagogii i e ta inspiracja trafi a na podatny grunt, warty by  ukazania, 
co w pracy s. Kuniszewskiej w pe ni i z sukcesem si  zmaterializowa o.
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