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Przy okazji dodam, że część tytułów, w stosunku do tego, co można odczytać na mikrofilmie, została dowolnie skróco
na bądź zmieniona (tak w przypadku pozycji XXIII zaw ierającejlisty do Andrzeja Leszczyńskiego, kanclerza Królestwa 
Polskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego)29, w niektórych oczywisty tytuł łaciński (Ad Petrum Gembicki, ep iscopum .ab  An- 
dreae Leszczyński. . . ) zamieniono na niejasny polski: Korespondencja biskupów  (por. poz. X II), bądź opuszczono informację, 
że list nie jest od NN, ale ma inicjały G. B. (tak w pozycji XLIV).

Najpoważniejszy zarzut mam jednak do sposobu opisania poz. I. O to na mikrofilmie można bez trudu przeczytać pol
ski [sic!] opis tego bloku korespondencji: „Listy od pana Hrydzica [sic!] do Je. Mci. Pana Leona Sapiehi Kanclerza WXL 
w sprawach Moskiews:”30. W  dole karty dopis inną ręka po rosyjsku [sic!] i podana data „1841 g.”.

In  summa  — o ile opis czterech pierwszych kodeksów jest względnie poprawny, to pozostałe są ewentualnie tylko no
tatkam i na tem at tego, co w tych kodeksach jest zaw arte31.

4. W  sumie — bardzo cenna inicjatywa, k tó rejefek tem  są bardzo konkretne prace edytorskie32 (nie pierwsze zresztą, 
które wykorzystują zbiory polskie w Szwecji, ale to nie jest istotne w tejchw ili), została praktycznie zmarnowana, bowiem 
tom, który ma mieć charakter wprowadzenia o charakterze teoretycznym i informacyjnym — założoną rolę spełnia tylko 
w bardzo skromnym zakresie, choć słuszniejbyłoby powiedzieć, iż nie spełnia je jw  ogóle. Ilość błędów i niejasności, które 
pojawiają się, głównie w części katalogowejksiążki, praktycznie dyskwalifikują ją  jako poważne źródło dla dalszych badań. 
Może być uznana tylko jako zbiór materiałów i to o ograniczonejwiarygodności. Sam katalog, poza czterema pierwszymi 
pozycjami, daje tylko bardzo ogólny i niejasny pogląd na zawartość zbioru.

Tymczasem nawet pobieżne przejrzenie materiałów na mikrofilmie pozwala dostrzec, że poza wartością historyczną, 
zbiór ten przynosi bardzo interesujący m ateriał dla badań m.in. nad duktami pisma polskiego w XVII wieku oraz nad o rto 
grafią polską w tymże stuleciu. Szkoda, że autorzy nie pokusili się choćby o wstępną analizę tego zbioru z tych dwu jeszcze 
punktów widzenia. Co jest tym dziwniejsze, że w gronie autorów jest co najm niejdw u wybitnych badaczy języka, kultury i li
teratury doby I Rzeczypospolitej

Książka jest zatem  przykładem, bardzo dobitnym, że tego typu prace nie powinny być prowadzone, co tu dużo mówić, 
po amatorsku, a w porozum ieniu z szerszym gronem historyków, archiwistów i bibliotekarzy; jeśli zaś wiadomo, że konkret
ne środowisko naukowe takie lub podobne badania prowadzi (nie tylko np. Biblioteka Narodowa, ale m.in. Instytut Historii 
PAN), to nie nawiązanie współpracy trzeba uznać, jak mawiał niezrównany hrabia Charles M aurice de Talleyrand-Péri- 
gord, „za więcej niż grzech — za b łąd”.
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Women Writing Latin from  Roman Antiquity to Early Modern Europe, edited by Laurie 
J. C h u r c h i 11, Phyllis R . B r o w n ,  Jane E . J e f f r e y ,  Vol. 1: Women Writing Latin in Roman 
Antiquity, Late Antiquity and the Early Christian Era. Vol. 2: Medieval Women Writing Latin. 
Vol.3: Early Modern Women Writing Latin, New York-London 2002, Routledge, ss. X, 185; X, 
320; X, 297.

Badania nad literacką aktywnością kobiet w starożytności, średniowieczu i czasach nowszych, będące jednym z nows
zych nurtów jeszcze stosunkowo młodych badań nad miejscem i rolą kobiet w społeczeństwach przednowoczesnych, należą 
do dynamicznie rozwijających się działów nauki historyczneji mogą się już poszczycić bogatą bibliografią. Ze względu na 
nierzadko trudną dostępność tekstów kobiecego pióra i — co za tym idzie — słabą ich znajomość nawet w kręgach fachow
ców, opracowania tego problem u o ambicjach całościowych lub syntetycznych zazwyczajłączą cechy opracowania i antolo
gii tekstów. Tak jest również z przypadkiem trzytomowego wydawnictwa wymienionego w nagłówku niniejszego omówie
nia, które ukazało się w ram ach redagow anejprzez Katharinę M. Wilson serii „W omen W riters of the W orld” (przed oma-

29 Tu chyba w recenzowanejksiążce błąd, zamiast „minuta epistolarum” powinno być, jak w oryginale: „minutae epistolarum”. Tego typu potknięć 
jest kilka, ale kładę je na karb błędów korekty.
30 Jak sądzę tylko z analizy mikrofilmu jest to jednak dopis ręką z XVII wieku. Tytuł łaciński został nadany przez archiwistę lub bibliotekarza, jak 
w całości zbioru, później — w XIX lub początku XX w.
31 Szczególnie razi to w sytuacjach, gdy autorzy opisów nie ustalają jakie miejscowości są podawane w listach, jako miejsca ich nadania. Jest o tyle 
istotne, że w wypadku mniejszych miejscowości z reguły taka identyfikacja, bez konfrontacji ze Słownikiem geograficznym Królestwa Polskiego, t. 1-16, 
Warszawa 1886-1914 (repr. Warszawa 1975-1977), nie jest możliwa. I jeszcze jedna wątpliwość: czy jeden z autorów, konkretnie pan Michał Strasze
wicz, może spokojnie napisać, iż jest z PolskiejAkademii Nauk?
32 Mam na myśli prace Dariusza Chemperka, Marty Kacprzak, Romana Krzywego, Wojciecha Polaka; jednak, zniechęcony analizą niniejszego tomu, 
nie miałem odwagi zajrzeć do tychże prac.
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wianym ukazały się w n ie jjuż  dwa tomy poświęcone autorkom  francuskim przed Rewolucją oraz tom poświęcony pisarkom 
rosyjskim). Inicjatywę należy, oczywiście, powitać pochwałami, gdyż jest to najobszerniejsza ze znanych mi prezentacji 
twórczości kobiet z okresu pierwszych 17 wieków naszejery. Najpoważniejsze zastrzeżenie dotyczy koncepcji uwzględniania 
jedynie twórczości łacińskojęzycznej, co sprawiło, że w części starożytnej nie mogło się znaleźć miejsce dla twórczości poe
tek greckich, w części średniow ieczneji nowożytnej zaś dla twórczości np. Anny Komneny, prowansalskich trobairiz, Marii 
de France, Krystyny de Pizan i znacznejczęści różnojęzycznych mistyczek, choćby M arguerite Porrete i Margery Kempe. 
Wydaje się, że ograniczenie się do jednego tylko, choćby tak ważnego jak łacina, kręgu językowego, być może uzasadnione 
względami praktycznymi, jest obecnie już anachronizmem i uniemożliwia całościowe ujęcie problematyki. Nawet jednak 
w ramach przyjętego kryterium musiano dokonać wyboru i część autorek łacińskojęzycznych została pominięta. Dotyczy to 
np. Baudonowii — autorki drugiego żywota św. Radegundy (VI w.), Hugeburgi z Heidenheim u (V III w.), Dhuody (IX  w.) 
i jedenastowiecznej poetki Ady.

Wszystkie trzy tomy zostały poprzedzone w zasadzie identycznym wprowadzeniem. Ujednolicony jest też układ po
szczególnych rozdziałów, poświęconych konkretnym autorkom bądź zbliżonym grupowym przejawom twórczości kobiecej. 
Objętość rozdziałów jest zróżnicowana i zależy od stanu zachowania danejtwórczości, stanu wiedzy o sam ejau torce i jej 
środowisku, niekiedy odnosi się wrażenie, że także od subiektywnych preferencji autorów (na ogół: autorek) rozdziałów. Po 
artykule wprowadzającym do życia i twórczości danejp isark i lub poetki, zaopatrzonym w niezbędne przypisy, następuje 
tekst łaciński (w całości lub wybranych fragmentach), przejęty z reguły z obowiązującego wydania krytycznego (ale bez apa
ratu  krytycznego), po którym następuje przekład angielski, najczęściejsporządzony przez samą autorkę (autora) rozdziału. 
Dołączona jest także wybrana bibliografia.

Pierwszy tom został podzielony na dwie części. W  pierwszej z nich, obejmującej, zgodnie z tradycją anglosaską, wy- 
łączającejze starożytności późną je jfazę , okres wczesnego Cesarstwa, znalazło się sześć pozycji, z których większość doty
czy nie poszczególnych autorek i ich dzieł, lecz mniejindywidualnych przejawów ich aktywności. Judith  P. H allett spróbo
wała ogólnie scharakteryzować pisarstwo kobiet w Rzymie, a specjalnie zajęła się przekazanymi jedynie przez Korneliusza 
Neposa listami Kornelii, matki Grakchów. Jane Stevenson przedstawiła wprowadzenie do poezji epigraficznej, ze szczegól
nym uwzględnieniem pewnej lub domniemanej roli kobiet. Elizabeth W oeckner zajęła się kilkoma graffiti, praw dopodob
nie sporządzonych rękom a kobiet, odnalezionymi w Pompejach. Pozostałe artykuły, pióra J. P. Hallett, dotyczą elegii poe
tki z czasów Augusta, Sulpicji (zachowanych w zbiorze utworów Tibullusa), nikłego fragmentu twórczości innej, później
szej, Sulpicji, o k tórejn ieco  więcejdowiadujemy się z epigramatów Marcjalisa oraz kobiecejkorespondencji odkry tejna ta 
bliczkach drewnianych na terenie dawnego obozu rzymskiego V indolanda na północnych kresach Brytanii. Część druga 
łączy późną starożytność i okres wczesnochrześcijański, co z metodycznego punktu widzenia da się z pewnością uzasadnić. 
Uwzględniono relację autobiograficzną kartagińskiejm ęczennicy Vibii Perpetui (początek III w.), poezję Proby (IV w.), in
skrypcję dla Fabii Aconii Pauliny oraz „Itinerarium ” Egerii (zapewne koniec IV w.). Z  wymienionych jedynie Perpetua 
i Egeria spotkały się z wyraźniejszym zainteresowaniem nauki polskiej.

Na najobszerniejszy tom II składa się 11 pozycji. Konkretnym autorkom poświęcone zostały teksty o Radegundzie 
(VI w.), Hroswicie z G andersheim u (X w., ale autor ograniczył analizę w gruncie rzeczy tylko do jednego je jd ram a tu  — 
Callimachus), Hildegardzie z Bingen, Heloizie, Elżbiecie z Schönau, H erradzie z Hohenburga (lub: z Landsbergu), begince 
Agnes Blannbekin (zm. 1315) i Brygidzie Szwedzkiej, pozostałe dotyczą śladów kolektywnejaktywności literackieji quasi- 
- lite rack ie jw  kilku ośrodkach monastycznych Europy. W  tomie III występują już wyłącznie konkretne indywidualności 
twórcze, poczynając od Angeli i Isotty Nogaroli, poprzez dalsze postacie renesansow ejItalii (Costanza Varano, Cassandra 
Fedele, Laura Cereta, Laurentia Strozzi, Olympia Fulvia M orata), do wybranych przedstawicielek literatury kobiecej 
w Hiszpanii (Luisa Sigea, XVI w.), Niemiec i Anglii.

W ypomniane ograniczenie się do twórczości w języku łacińskim, dotkliwe już w dwóch pierwszych tomach, szczególnie 
daje się we znaki w tomie III, jako że w objętym nim okresie z całą pewnością główne nurty twórczości literackiej(tak  męż
czyzn, jak i kobiet) toczyły się poza łaciną. Ograniczenie się do autorek łacińskojęzycznych równoznaczne jest zatem nie tyl
ko ze zubożeniem obrazu, lecz wręcz z jego deformacją. Argum entem  na potwierdzenie te jtezy  może być zupełny brak au
torek francuskich w III tomie.

Dzieje kobiecego pióra, nie tylko w średniowieczu, pozostają zatem nadal do napisania, ale trzeba przyznać, że m ate
riał zgromadzony i zaprezentowany w omawianej publikacji, w pewnej części dotąd niemal zupełnie nieznany, a w polskich 
warunkach aż nadto często trudny do osiągnięcia, będzie do tego bardzo przydatny, a wiele ustaleń i propozycji zawartych 
w poszczególnych opracowaniach wejdzie zapewne trwale do dorobku nauki światowej.
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