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Zapiski krytyczne i sprawozdania

ki. Tłumacz jedynie transkrybuje tekst łaciński, a to chyba zbyt
mało.
Całość edycji uznać należy za przedsięwzięcie starannie opracowane. Dodać wypada, że jest to też przedsięwzięcie
„oczekiwane". Edycja statutów wrocławskiej kapituły katedralnej wypełnia lukę i uzupełnia dorobek wydawców analogicznych pomników prawa polskiej prowincji kościelnej: B. Ulanowskiego, J. Korytkowskiego, I. Polkowskiego, i innych.
P.M.

(zm. 1598) (zob. s. 108-110) oraz wiadomość o nieuwzględnionej w antologii nieco późniejszej innej księżnej pomorskiej —
Zofii (zm. 1631). Kwestię artystycznego waloru poszczególnych
utworów pozostawimy na uboczu; siła ekspresji i autentyczność
wyrażanych uczuć (obojętnie, czy religijnej, czy miłosnej natury) w większości przypadków nie ulegają wątpliwości, przekłady są wręcz kongenialne w stosunku do oryginałów, o czym
przekonuje porównanie z wymienionymi edycjami niemieckojęzycznymi. Zgodnie z zasadami serii wydawniczej, po edycji
następuje stosunkowo obszerny „esej interpretacyjny", zatytułowany The Rediscovery of Women's Voices through the Investigation of Hitherto Ignored Sources (s. 113-140), w którym Clas-

sen m.in. zwraca uwagę na utrzymywanie się, nawet w sytuacji
Albrecht C l a s s e n , Late-Medieval German Wo- rosnącej popularności badań nad twórczością literacką kobiet
men 's Poetry: Secular and Religious Songs. Notes andw średniowieczu (i u progu czasów nowych), obszarów niemal
nietkniętych badawczo, przy równocześnie jednostronnej konInterpretive Essay, Translated from the German
centracji na niektórych innych obszarach tej twórczości (wybitwith Introduction, D. S. Brewer, Cambridge 2004,
ne postacie w rodzaju Hroswity z Gandersheimu, Hildegardy
ss. 157.
z Bingen i mistyczek XIII-XIV w., wreszcie Marii z Francji
i Krystyny [Christine] de Pizan). Odpowiedź na pytanie: „Czy
W ramach pomyślnie i z rozmachem w USA realizowanej
kobiety w późnym średniowieczu rzeczywiście tworzyły poezje
serii wydawniczej „Library of Medieval Women" (redaktor: Jamiłosną?" nie może już ograniczać się do prowansalskich trone Chance) wytrawny znawca późnośredniowiecznej i wczesbairitz, a badania nad twórczością kobiet nie powinny ograninonowożytnej twórczości literackiej kobiet, zwłaszcza niemiecczać się do twórczości „wysokiej". Sporą część eseju zajmują
kiego obszaru językowego, od lat wykładający na Uniwersyterozważania na temat możliwości rozgraniczenia rzeczywistej
cie Arizońskim w Tucson, przedstawił reprezentatywną antolotwórczości kobiet od tzw. pieśni kobiecych pisywanych dowodgię niezmiernie dotąd słabo rozpoznanego i wyjątkowo tylko
nie przez wybitnych nieraz poetów męskich. Wreszcie jeżeli
uwzględnianego w opracowaniach ogólnych piśmiennictwa kochodzi o twórczość o charakterze religijnym, to zdaje się nie
biecej (niewątpliwie lub na podstawie przesłanek pośrednich)
ulegać
wątpliwości, że właśnie kobietom przypadła tu znaczna
proweniencji krajów niemieckich w dziedzinie liryki świeckiej
rola, zarówno w klasztorach, jak również wśród zwolenników
i religijnej. Publikacja oparta została na dwóch wcześniejszych
i propagatorów Reformacji w jej wczesnych fazach.
opracowaniach niemieckojęzycznych A. Classena: Deutsche
Frauenlieder des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. AuKsiążkę A. Classena zamyka bardzo użyteczna (zwłaszcza
thentische Stimmen in der deutschen Frauenliteratur der
w naszych warunkach) bibliografia rozumowana (s. 141-154)
Frühneuzeit oder Vertreter einer poetischen Gattung (das „Frau- oraz indeks osób i tytułów dzieł. Dzięki niej znajomość literacenlied") ? (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Lite- kiej aktywności kobiet na przełomie średniowiecza i czasów
ratur, 136), Amsterdam — Atlanta, Ga 1999; „Mein Seel fang nowych na niemal dotąd pod tym względem — wydawałoby się
an zu singen". Religiöse Frauenlieder des 15.-16. Jahrhunderts,
— jałowym obszarze języka niemieckiego znajdzie się w nieLeuven 2002, a wraz z nimi w znacznej mierze na rezultatach
skrępowanym językowo światowym obiegu naukowym. Przy
własnych poszukiwań i przemyśleń autora. Nie stanowi jednak
okazji warto wspomnieć badania Mirosławy Czarneckiej nad
prostej repliki, już choćby z racji większej selektywności, a takanalogicznym, choć późniejszym zjawiskiem niemieckojęzyczże uwzględnienia najnowszych odkryć i interpretacji. We Wstęnej literatury religijnej kobiet na Śląsku, ogłoszone w tomach:
pie (s. 1-22) Classen zwięźle, ale bardzo instruktywnie przedDichtungen schlesischer Autorinnen des 17. Jahrhunderts. Eine
stawia aktualny stan naukowego rozpoznania tego rodzaju
Anthologie, Wrocław 1997 i Die „verse=schwangere" Elysie.
twórczości, także na tle przemian w obrębie nurtów feminiZum Anteil der Frauen an der literarischen Kultur Schlesiens im
stycznych, wyjaśnia zasady doboru uwzględnionych i tłumaczo17. Jahrhundert, Wrocław 1997.
nych na angielski tekstów oraz zasady samego przekładu. Zasadniczą część publikacji stanowi antologia, obejmująca najJ. S.
pierw (s. 25-74) lirykę świecką, głównie o treści mniej lub bardziej wyraźnie erotycznej, a następnie (s. 75-111) pieśni religijne. Tylko część autorek znana jest z imienia; poważna część
utworów o treści świeckiej jest anonimowa, musi zatem być
Albrecht C l a s s e n, Der Liebes- und Ehediskurs vom
określana nazwami kodeksów, w których przetrwała do nahohen
Mittelalter bis zum frühen 17. Jahrhundert, Volszych czasów (np. Ambraser Liederbuch z 1582 r., Heidelberksliedstudien, Bd. 5, Waxmann, Münster-New
ger Liederhandschrift, Züricher Liederbuch, BergliederYork-München-Berlin 2005, ss. 378.
büchlein), często o charakterze śpiewników (songbooks).
Wśród poświadczonych źródłowo, bądź ustalonych przez badaTytuł książki Albrechta Classena jest nieco mylący. Po
czy autorek pieśni religijnych widnieją imiona tak prominenpierwsze,
jest ona poświęcona de facto czasom nowożytnym.
tnych dam jak królowa węgierska Maria, żona ostatniego JaZostało
omówionych
jedynie kilka utworów z okresu późnego
giellona na tronie węgierskim Ludwika II, księżniczka saska
średniowiecza
i
tylko
jeden wcześniejszy. Są to teksty repre(żona elektora Maurycego) Agnieszka, Elżbieta księżniczka
zentatywne dla swojej epoki i stanowią dobrze dobrane tło poBrunszwiku-Calenbergu. Godną odnotowania z polskiego
równawcze, w niewielkim stopniu rzutują jednak na obraz capunktu widzenia wydaje się pieśń księżnej pomorskiej Klary
łości. Po drugie, nie jest to praca z dziejów Europy czy cywili-
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zacji zachodniej, lecz dotyczy Cesarstwa i niemieckiego obszaru językowego. Po trzecie wreszcie, tytułowe sformułowanie
sugeruje ujęcie syntetyczne. Mamy tymczasem do czynienia
raczej z prezentacją obszernego materiału do opracowania takiego tematu. Autor omawia liczne teksty poruszające problem
miłości i małżeństwa, nie formułując jednak niemal żadnych
ogólnych wniosków.
Syntetyczny charakter ma obszerny wstęp, przedstawiający stan badań. W ostatnich latach można zaobserwować
wzrost zainteresowania tą tematyką. Nowe inspiracje przynosi
nurt gender studies. Wysiłek poznawczy wyraźnie koncentruje
się na epoce średniowiecza. Tymczasem dopiero w XVI w.
problematyka małżeństwa stała się w europejskiej literaturze
jednym z centralnych zagadnień. Teza ta, zamykająca wstępne
rozważania (s. 30), w końcowej części pracy (s. 260) sformułowana zostaje jako najważniejszy wniosek z przedstawionej analizy. Nie jest on w pełni przekonujący, gdyż Autor nie podjął
próby porównania spuścizny literackiej dotyczącej miłości
i małżeństwa z innymi obszarami zainteresowań. Z drugiej
strony bogactwo zaprezentowanych w książce tekstów przemawia silnie za zajętym przez autora stanowiskiem.
Rozważania na temat dwóch autorów średniowiecznych
— Marie de France (XII w.) i Geoffreya Chaucera — wprowadzają czytelnika w zasadniczą część pracy, zawierającą analizę
konkretnych tekstów źródłowych. Główny korpus stanowią
liczne (niemal 30) traktaty i zbiory kazań, przeważnie z XVI w.
Po nich zostały przedstawione zbiory pieśni z tegoż okresu,
wśród których znalazło się kilka utworów z XV i XVII w.
Książkę zamykają krótkie rozważania o wybranych zabytkach
prawa małżeńskiego; najwięcej uwagi poświęcono ordynacji
strasburskiej z 1565 r. Sposób prowadzenia wykładu jest podobny w całej pracy. Albrecht Classen streszcza dane źródło, często cytując obszerne jego fragmenty. Próbuje przy tym uchwycic ogólną tendencję danego dzieła. Wśród omawianych zagadnień na czoło wysuwa się kwestia pozycji kobiety w rodzinie.
Autor stara się też wydobyć z tekstu źródłowego ogólną ocenę
małżeństwa i rolę, jaką w tym związku przypisywano miłości
między małżonkami. Nie ma jednak stałego kwestionariusza
pytań, jest on raczej narzucany za każdym razem przez tekst
źródłowy. Jest to zrozumiałe wobec ogromnej różnorodności
analizowanych zabytków. Z drugiej strony tym boleśniej odczuwa się brak myśli porządkującej tok rozważań.
Książka Albrechta Classena wprowadza do naukowego
obiegu teksty trudno dostępne. Pojedyncze egzemplarze starodruków kryje wiele bibliotek niemieckich z Herzog-August-Bibliothek w Wolfenbüttel na czele. Zebranie ich w jednym miejscu, w zwięzłej i przystępnej formie, opatrzonych komentarzem jest wielką zasługą autora i decyduje o wartości tej
cennej publikacji. Otwiera drogę do pracy nad syntezą ważnego zagadnienia z dziejów wczesnonowożytnych Niemiec.

realizowanego na Friedrich-Schiller-Universität w Jenie.
M. Maurer jest tam szefem grupy roboczej opracowującej tematy: Festen der Stadt Jena i Festen der Universität Jena. Podsu-

mowaniu rozważań nad teorią święta i świętowania służyła
m.in. odbyta w październiku 2002 r. konferencja pt. Dimension
des Festes, z której pochodzą trzy ostatnie artykuły ujęte w prezentowanej pracy.
Książka przedstawia interdyscyplinarne spojrzenie na fenomen święta. Przy egzemplifikacji poszczególnych zjawisk autorzy posługują się raczej przykładami nowożytnymi czy nawet
współczesnymi (zwłaszcza w ujęciu socjologicznym). Szczególną uwagę zwrócono na definicję święta, daleko wykraczając
poza proste, najczęściej czynione, rozróżnienie między świętem a dniem codziennym (Lars Deile, Feste — eine Definition,
s. 1-17). Obok usytuowania święta w ramach szerokiego zjawiska określanego jako kultura czasu, dyskusją objęto zarówno
rozdźwięk między rytem i zabawą, jak i społeczne aspekty
święta i świętowania oraz przenikanie się różnych powodów do
świętowania, np. polityki i religii; szczególny nacisk położono
na morfologię świąt — w systematycznym wykładzie omówione
zostały święta rytmu życia (od narodzin do śmierci), roku liturgicznego i gospodarczego oraz święta publiczne i prywatne
(M. Maurer, Prolegomena zu einer Theorie des Festes, s. 19-54;

tenże, Zur Systematik des Festes, s. 55-80). Kolejne teksty są
świadectwem zainteresowania fenomenem święta coraz liczniejszych dyscyplin: teologii (Volker Leppin, Theologische
Ansätze einer Theorie des Festes, s. 81-93), socjologii (Harald
Homann, Soziologische Ansätze einer Theorie des Festes,

s. 95-113) oraz psychoanalizy i kulturoznawstwa (M. Maurer,
Feste zwischen Memoria und Exzeß. Kulturwissenschaftliche und
psychoanalitische Ansätze einer Theorie des Festes, s. 115-134).

Publikacja zaopatrzona została w indeksy: osób i rzeczowy
(s. 135-145).
I. S.

Komentarz do faksymile pelplińskiej Biblii Gutenberga,

opracowali Jan Pirożyński, Tadeusz Serocki i Janusz Tondel, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, Pelplin 2004, ss. 190.

Jedyny w Polsce egzemplarz dwutomowej Biblii Jana Gutenberga (Moguncja 1453-1455), zwany pelplińskim należy do
najcenniejszych zabytków drukarstwa okresu inkunabułowego.
Do 1833 r. znajdował się w Lubawie, siedzibie biskupiej, skąd
w związku z kasatą (1821) tamtejszego klasztoru franciszkanów został przewieziony wraz z resztą księgozbioru do Pelplina, nowej rezydencji ordynariuszy chełmińskich. Zidentyfikowany w 1897 r. jako dzieło mogunckiego mistrza stał się przedmiotem zainteresowania badaczy, zaś przed spodziewanym wyM. S.
buchem II wojny światowej ukryty w Warszawie odbył wraz
z innymi najcenniejszymi zabytkami odyseję przez Francję do
Kanady, skąd powrócił na fali przemian popaździernikowych
Das Fest. Beiträge zu seiner Theorie und Systematik, 1956 r. do kraju — mimo oporów ze strony emigracji, dzięki interwencji m.in. prymasa Stefana Wyszyńskiego. Stąd otaczany
hrsg. von Michael Maurer, Böhlau Verlag, Kölnjest szczególną pieczołowitością i po wojennych dramatycznych
-Weimar-Wien 2004, ss. 150.
perypetiach z okresu okupacji, kiedy po kilku dziesięcioleciach
tułaczki znalazł się na swoim miejscu w Muzeum DiecezjalPublikacja jest wynikiem badań prowadzonych w ramach
projektu Zeitkultur: Feste und Feiern, stanowiącego część duże- nym, postanowiono w 1978 r. opublikować jego faksymile. Od
pomysłu do realizacji musiały jednak upłynąć z górą dwa dziego przedsięwzięcia pt. Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800,

