


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

nięte w wydaniu Bandiniego, drukiem rozstrzelonym oznaczo-
no cytaty z literatury klasycznej i Pisma Świętego. Podana też 
została (drukiem wytłuszczonym) numeracja stron wydania ła-
cińskiego van Hecka. Osobliwością  polskiej edycji jest przetłu-
maczenie żywcem z wydania van Hecka indeksu osobowe-
go i geograficznego,  odsyłającego  do wspomnianej już zamie-
szczonej w tekście numeracji stron łacińskiego wydania. Chwi-
lami może też nieco razić polszczyzna tłumaczenia, archaiczna 
(np. s. 22: król Anglów) czy wręcz niepoprawna ortograficznie 
(np. s. 31: Biskup [zamiast biskup] Chiemsee; s. 33: Sjena). 
Wielka szkoda, że tłumacz nie zdecydował się na zamieszcze-
nie w prezentowanej książce  jakichkolwiek komentarzy rzeczo-
wych. Bardzo by się zaś przydały, żeby korygować oczywi-
ste błędy (np. s. 48, gdzie występuje cesarz Ferdynand zamiast 
Fryderyka III), bądź  też objaśniać czytelnikowi mniej obezna-
nemu z materią  kurialną,  kim byli audytorzy Roty czy referen-
darze papiescy. Z pewnością  uczyniło by to prezentowany 
przekład, przeznaczony raczej dla miłośników historii niż dla 
badaczy, bardziej zrozumiałym i czytelnym. 

P. Dem. 

Statuta  capituli  ecclesiae  cathedralis  Wratislaviensis  ex 
anno 1482/83.  Statuty wrocławskiej kapituły kated-
ralnej z roku 1482/83, wyd. ks. Kazimierz D o l a, na 
podstawie materiałów przysposobionych przez ks. 
bpa Wincentego Urbana, przekł. ks. Norbert W i -
dok, Wrocław-Opole 2004, ss. 400, il. 

Statuta  capituli  ecclesiae cathedralis  Wratislaviensis  ex anno 
1482/83  to wspólna edycja przygotowana przez dwa ośrodki ba-
dawcze: Centrum Badań Śląskoznawczych  i Bohemistycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego. Redaktorem i wydawcą  źródła jest 
ks. Kazimierz Dola. Punkt wyjścia edycji stanowiły maszynopi-
sy przygotowane i opracowane przez nieżyjącego  już bpa Win-
centego Urbana, ówczesnego dyrektora Archiwum i Muzeum 
Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Miały one ukazać się pier-
wotnie w 1966 r. z okazji tysiąclecia  chrztu Polski. Kazimierz 
Dola wykorzystał istniejący  maszynopis, uzupełnił i porów-
nał z oryginalnym piętnastowiecznym rękopisem pergamino-
wym, który wydawca datuje na rok 1482/1483. Rękopis ten 
wraz z późniejszymi odpisami stanowią  źródłową  podstawę 
wydania. 

Statuty kapituły wrocławskiej są  zupełną  nowością,  jeś-
li chodzi o wydania pomników partykularnego prawa kościel-
nego prowincji gnieźnieńskiej. Ze wszystkich kodyfikacji  praw 
kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej jedynie one nie 
były do tej pory udostępnione szerokiemu kręgowi czytelników 
i badaczy. 

Korpus wydania stanowią  Statuta,  consuetudines,  ordina-
tiones et conclusiones. Item  onera praelaturarum  et officia  prae-
latorum.  Zaopatrzone w oryginalne tytuły rozdziałów statuty 
stanowią  ciekawe poznawczo źródło historyczne. Poprzez pry-
zmat przepisów ukazane zostały szeroko poszczególne aspekty 
funkcjonowania  kapituły katedralnej Wrocławia. Statuty uka-
zują  złożoną  drabinę hierarchii godności kapitulnych, wymie-
niają  i konkretyzują  zakres obowiązków  poszczególnych prała-
tów i urzędów. Kościół wrocławski był organizmem specyficz-
nym. O jego wyjątkowości  przesądzały:  przynależność admini-

stracyjna do metropolii gnieźnieńskiej przy jednoczesnym po-
zostawaniu diecezji poza granicami Królestwa Polskiego, 
wreszcie położenie kulturowe na styku wpływów niemieckich, 
czeskich i polskich. Czynniki te determinowały obraz wrocław-
skiej wspólnoty kościelnej. Jego odbicie odnajduje czytelnik 
w statutach kapituły. Wrocławska kapituła katedralna ogląda-
na poprzez pryzmat jej własnych praw stanowiła ze wszech 
miar oryginalne gremium duchowieństwa. Odmiennie niż 
w całej gnieźnieńskiej metropolii nie było w niej beneficjów  za-
strzeżonych jedynie dla szlachty. Każdy jednak kanonik winien 
był posiadać tytuł uniwersytecki. Wymagano, aby miał przynaj-
mniej trzyletnie studia. „Sapiencjalny" charakter gremium ka-
noników rzuca się wyraźnie w oczy. W odpowiedzi na ograni-
czenia polskich kapituł w stosunku do cudzoziemców kapituła 
katedry wrocławskiej zastrzegła sobie, by jej członkowie rekru-
towali się spośród ludności miejscowej. Wyjątek  jeśli chodzi 
0 pochodzenie i tytuły uniwersyteckie uczyniono jedynie dla 
książąt  i hrabiów. 

Statuty to nie tylko źródło do dziejów prawa, to także cen-
ny przyczynek do studium nad życiem codziennym i obyczaja-
mi wyższego kleru „rzeczpospolitej kościelnej" (tak bowiem 
zwą  statuty Ostrów Tumski). Zawarte w zwodzie praw przepisy 
odnoszą  się bowiem także do stroju codziennego i chórowego 
kanoników, regulują  również zasady savoir vivre'u  obowiązu-
jące  pomiędzy braćmi kanonikami. Nota  bene nieuprzejmość 
1 niegościnność wobec współbrata objawiającą  się nieodprowa-
dzeniem do drzwi na pożegnanie gościa karano karą  w postaci 
baryłki włoskiego wina na rzecz poszkodowanego. Liczne prze-
pisy dotyczą  zachowania się w chórze kapłańskim, celebracji 
mszy i liturgii godzin. Ze szczególną  uwagą  napomina się ka-
noników, aby nie opuszczali officium  chórowego i wspólnych 
obrad kapituły. Kapituła dbała również o ekologię, a właściwie 
o drożność oblewających  Ostrów wód Odry. Statuty zabraniały 
pod karą  wyrzucania śmieci do rzeki. Przepisy regulowały rów-
nież wymagania odnośnie wyposażenia domów w sprzęt prze-
ciwpożarowy oraz broń, proch i amunicję. Całość edycji do-
pełniają  aneksy z XVIII w. 

Wydanie należy pochwalić ze względu na wszelkiego ro-
dzaju zawarte w nim pomoce. Przede wszystkim edycja jest 
dwujęzyczna. Łacińsko-polska synopsa tekstu sprawia, że źród-
ło jest dostępne dla jak najszerszej rzeszy osób zainteresowa-
nych tematem. Cennymi aneksami, podnoszącymi  wartość wy-
dania, są  słownik osób, zawierający  biogramy kanoników, bi-
skupów, metropolitów i papieży oraz indeks osób i miejscowo-
ści. Cennym aneksem jest również słowniczek łacińsko-polski 
terminów prawnych i kościelnych, pozwalający  na poszerzenie 
znajomości terminologii. Całość zamyka kalendarz liturgiczny 
diecezji wrocławskiej z XIV/XV w. (na podstawie Chronologii 
B. Włodarskiego). Cennym dodatkiem są  również ilustracje 
[12 barwnych stronic w tekście], w większości reprodukujące 
w sposób wyraźny [!] tekst lub miniatury oryginału rękopisu, 
będącego  podstawą  wydania. 

Jeśli chodzi o dostrzeżone mankamenty edycji to dotyczą 
one w zasadzie spraw filologicznych.  Pierwsza to sposób prze-
kładu łacińskiego tytułu dominus  episcopus. Mniej więcej pier-
wsza połowa pracy zawiera przekład „pan biskup" (i tu zu-
pełna zgoda), jednak w drugiej połowie pojawia się terminolo-
gia „ksiądz  biskup". Nieco to zbyt współczesne, choć nie moż-
na przecież zaprzeczyć, że każdy biskup jest księdzem. Drugi 
zarzut dotyczy nazw osób i miejscowości w tłumaczeniu statu-
tów. Można byłoby spolszczyć zarówno imiona, jak i nazewnic-
two miejscowości zwłaszcza, że mamy indeks na końcu książ-
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ki. Tłumacz jedynie transkrybuje tekst łaciński, a to chyba zbyt 
mało. 

Całość edycji uznać należy za przedsięwzięcie staran-
nie opracowane. Dodać wypada, że jest to też przedsięwzięcie 
„oczekiwane". Edycja statutów wrocławskiej kapituły katedral-
nej wypełnia lukę i uzupełnia dorobek wydawców analogicz-
nych pomników prawa polskiej prowincji kościelnej: B. Ula-
nowskiego, J. Korytkowskiego, I. Polkowskiego, i innych. 

P.M. 

Albrecht C l a s s e n , Late-Medieval  German Wo-
men 's Poetry:  Secular  and Religious  Songs.  Notes and 
Interpretive Essay, Translated from  the German 
with Introduction, D. S. Brewer, Cambridge 2004, 
ss. 157. 

W ramach pomyślnie i z rozmachem w USA realizowanej 
serii wydawniczej „Library of  Medieval Women" (redaktor: Ja-
ne Chance) wytrawny znawca późnośredniowiecznej i wczes-
nonowożytnej twórczości literackiej kobiet, zwłaszcza niemiec-
kiego obszaru językowego, od lat wykładający  na Uniwersyte-
cie Arizońskim w Tucson, przedstawił reprezentatywną  antolo-
gię niezmiernie dotąd  słabo rozpoznanego i wyjątkowo  tylko 
uwzględnianego w opracowaniach ogólnych piśmiennictwa ko-
biecej (niewątpliwie  lub na podstawie przesłanek pośrednich) 
proweniencji krajów niemieckich w dziedzinie liryki świeckiej 
i religijnej. Publikacja oparta została na dwóch wcześniejszych 
opracowaniach niemieckojęzycznych A. Classena: Deutsche 
Frauenlieder  des  fünfzehnten  und  sechzehnten Jahrhunderts.  Au-
thentische Stimmen  in der  deutschen  Frauenliteratur  der 
Frühneuzeit  oder  Vertreter  einer poetischen Gattung  (das  „Frau-
enlied")  ? (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Lite-
ratur, 136), Amsterdam — Atlanta, Ga 1999; „Mein  Seel  fang 
an zu singen".  Religiöse Frauenlieder  des  15.-16. Jahrhunderts, 
Leuven 2002, a wraz z nimi w znacznej mierze na rezultatach 
własnych poszukiwań i przemyśleń autora. Nie stanowi jednak 
prostej repliki, już choćby z racji większej selektywności, a tak-
że uwzględnienia najnowszych odkryć i interpretacji. We Wstę-
pie (s. 1-22) Classen zwięźle, ale bardzo instruktywnie przed-
stawia aktualny stan naukowego rozpoznania tego rodzaju 
twórczości, także na tle przemian w obrębie nurtów femini-
stycznych, wyjaśnia zasady doboru uwzględnionych i tłumaczo-
nych na angielski tekstów oraz zasady samego przekładu. Za-
sadniczą  część publikacji stanowi antologia, obejmująca  naj-
pierw (s. 25-74) lirykę świecką,  głównie o treści mniej lub bar-
dziej wyraźnie erotycznej, a następnie (s. 75-111) pieśni religij-
ne. Tylko część autorek znana jest z imienia; poważna część 
utworów o treści świeckiej jest anonimowa, musi zatem być 
określana nazwami kodeksów, w których przetrwała do na-
szych czasów (np. Ambraser Liederbuch z 1582 r., Heidelber-
ger Liederhandschrift,  Züricher Liederbuch, Berglieder-
büchlein), często o charakterze śpiewników (songbooks). 
Wśród poświadczonych źródłowo, bądź  ustalonych przez bada-
czy autorek pieśni religijnych widnieją  imiona tak prominen-
tnych dam jak królowa węgierska Maria, żona ostatniego Ja-
giellona na tronie węgierskim Ludwika II, księżniczka saska 
(żona elektora Maurycego) Agnieszka, Elżbieta księżniczka 
Brunszwiku-Calenbergu. Godną  odnotowania z polskiego 
punktu widzenia wydaje się pieśń księżnej pomorskiej Klary 

(zm. 1598) (zob. s. 108-110) oraz wiadomość o nieuwzględnio-
nej 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 natu-
ry) w większości przypadków nie ulegają  wątpliwości,  przekła-
dy są  wręcz kongenialne w stosunku do oryginałów, o czym 
przekonuje porównanie z wymienionymi edycjami niemiecko-
języcznymi. Zgodnie z zasadami serii wydawniczej, po edycji 
następuje stosunkowo obszerny „esej interpretacyjny", zatytu-
łowany The  Rediscovery  of  Women's  Voices  through  the Investi-
gation of  Hitherto  Ignored  Sources  (s. 113-140), w którym Clas-
sen m.in. zwraca uwagę na utrzymywanie się, nawet w sytuacji 
rosnącej  popularności badań nad twórczością  literacką  kobiet 
w średniowieczu (i u progu czasów nowych), obszarów niemal 
nietkniętych badawczo, przy równocześnie jednostronnej kon-
centracji na niektórych innych obszarach tej twórczości (wybit-
ne postacie w rodzaju Hroswity z Gandersheimu, Hildegardy 
z Bingen i mistyczek XIII-XIV w., wreszcie Marii z Francji 
i Krystyny [Christine] de Pizan). Odpowiedź na pytanie: „Czy 
kobiety w późnym średniowieczu rzeczywiście tworzyły poezje 
miłosną?"  nie może już ograniczać się do prowansalskich tro-
bairitz,  a badania nad twórczością  kobiet nie powinny ograni-
czać się do twórczości „wysokiej". Sporą  część eseju zajmują 
rozważania na temat możliwości rozgraniczenia rzeczywistej 
twórczości kobiet od tzw. pieśni kobiecych pisywanych dowod-
nie przez wybitnych nieraz poetów męskich. Wreszcie jeżeli 
chodzi o twórczość o charakterze religijnym, to zdaje się nie 
ulegać wątpliwości,  że właśnie kobietom przypadła tu znaczna 
rola, zarówno w klasztorach, jak również wśród zwolenników 
i propagatorów Reformacji  w jej wczesnych fazach. 

Książkę  A. Classena zamyka bardzo użyteczna (zwłaszcza 
w naszych warunkach) bibliografia  rozumowana (s. 141-154) 
oraz indeks osób i tytułów dzieł. Dzięki niej znajomość literac-
kiej aktywności kobiet na przełomie średniowiecza i czasów 
nowych na niemal dotąd  pod tym względem — wydawałoby się 
— jałowym obszarze języka niemieckiego znajdzie się w nie-
skrępowanym językowo światowym obiegu naukowym. Przy 
okazji warto wspomnieć badania Mirosławy Czarneckiej nad 
analogicznym, choć późniejszym zjawiskiem niemieckojęzycz-
nej literatury religijnej kobiet na Śląsku,  ogłoszone w tomach: 
Dichtungen schlesischer Autorinnen des  17. Jahrhunderts.  Eine 
Anthologie,  Wrocław 1997 i Die „verse=schwangere"  Elysie. 
Zum Anteil  der  Frauen  an der  literarischen  Kultur  Schlesiens  im 
17. Jahrhundert,  Wrocław 1997. 

J.  S. 

Albrecht C l a s s e n, Der Liebes- und Ehediskurs  vom 
hohen Mittelalter  bis zum frühen  17.  Jahrhundert,  Vol-
ksliedstudien,  Bd. 5, Waxmann, Münster-New 
York-München-Berlin 2005, ss. 378. 

Tytuł książki  Albrechta Classena jest nieco mylący.  Po 
pierwsze, jest ona poświęcona de  facto  czasom nowożytnym. 
Zostało omówionych jedynie kilka utworów z okresu późnego 
średniowiecza i tylko jeden wcześniejszy. Są  to teksty repre-
zentatywne dla swojej epoki i stanowią  dobrze dobrane tło po-
równawcze, w niewielkim stopniu rzutują  jednak na obraz ca-
łości. Po drugie, nie jest to praca z dziejów Europy czy cywili-


