


Arykuły recenzyjne i recenzje 

Grażyna W a lu g a, Społeczeństwo  realne  i idealne  w „Opowieściach  kanterberyjskich"  Geo-
ffreya  Chaucera,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000, ss. 198. 

Zycie i twórczość Geoffreya  Chaucera zajmują  badaczy już od wieków. Historycy-mediewiści i historycy literatury 
niejednokrotnie brali na warsztat Opowieści kanterberyjskie  (Canterbury  Tales),  poemat stanowiący  ukoronowanie literac-
kiej działalności Chaucera. Obszerne prace m.in. D. Brewera, I. Robinsona, M. Bowdena, D. R. Howarda, czy P. Mrocz-
kowskiego koncentrują  się na analizie konstrukcji utworu, języka, stylu, a także źródeł jego poetyckiej inspiracji i nowator-
stwie rozwiązań  literackich. Grażyna Waluga wyszła z założenia, że niezwykłe bogactwo treści tego powstałego w II poło-
wie XIV stulecia dzieła, stale prowokuje do stawiania coraz to nowych pytań, stwarzając  wciąż  nowe możliwości interpreta-
cyjne. Dla Autorki ważnym problemem badawczym stał się obraz społeczeństwa widziany oczami Chaucera. Naszym 
zdaniem, słusznie stanęła na stanowisku, że „żaden pisarz nie może tworzyć w oderwaniu od rzeczywistości, w której żyje 
i pracuje (s. 7-8)'', a zatem to, co stworzył poetycki geniusz Chaucera, stanowi w jakimś stopniu odbicie jego wyobrażeń 
i spostrzeżeń na temat współczesnego mu świata. 

Praca Walugi to wnikliwa analiza sylwetek bohaterów Opowieści kanterberyjskich.  Autorka stanęła przed ambitnym 
i niełatwym zadaniem dokonania charakterystyki większości postaci Chaucerowskiego poematu oraz porównania ich po-
staw i działań z analogicznymi reprezentantami „realnego'' społeczeństw Anglii XIV w. Trudności nastręcza w tym wypad-
ku specyfika  źródła do badań historycznych, jakim jest przekaz literacki1. G. Waluga sprawnie uporządkowała  niezwykle 
obfity  materiał badawczy, sortując  go według schematu podziału społeczeństwa feudalnego  na poszczególne grupy społecz-
ne (władca, otoczenie monarchy, szlachta, duchowieństwo świeckie i zakonne, ludzie pracy w społeczeństwie miejskim 
i wiejskim). Autorka wyszła z założenia, że tradycyjny, uproszczony podział na trzy stany (szlachta, duchowieństwo i chłop-
stwo) w XIX w. tracił stopniowo w Anglii na aktualności, co jest szczególnie widoczne przy próbie zdefiniowania  pojęcia 
angielskiej szlachty (szlachectwo już wówczas niekoniecznie było dziedziczne, lecz wiązało  się z określonym dochodem 
rocznym, s. 14-15) i znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w poemacie. Osobny rozdział książki  przybliża wizerunek 
kobiety, głównie poprzez pryzmat małżeństwa i jej pozycji w rodzinie. 

Niezwykle cenne i potrzebne wydaje się dokonanie przez Autorkę na wstępie wprowadzenie w problematykę epoki, 
w której żył i tworzył Chaucer. Opierając  się na ustaleniach brytyjskich historyków średniowiecza G. Waluga ukazała 
panoramę XIV-wiecznej Anglii jako kraju o skomplikowanej historii politycznej, wchodzącego  w drugiej połowie tego 
stulecia w okres upadku autorytetu władzy, a także lata kryzysu gospodarczego i społecznego. G. Waluga starała się wyka-
zać, że Chaucer, świadomy współczesnych mu zmian zachodzących  w ówczesnej Anglii, należał do ich bacznych obserwato-
rów i interpretatorów, co utrwalał dla potomnych poprzez pryzmat postaw, jakie przyjmowały kreślone jego piórem postaci 
Canterbury  Tales. 

Grażyna Waluga spróbowała ukazać poglądy  Chaucera na problem władzy i władcy w średniowieczu. Analiza tego 
zjawiska w Opowieściach kanterberyjskich  pozwoliła Autorce dojść do wniosku, że angielski poeta określił szereg cech, 
w jakie powinien być wyposażony władca idealny. Waluga zaliczyła do najważniejszych: rozwagę i roztropność w sprawowa-
niu władzy, dzielność, bogactwo i sprawiedliwość. Autorka uzmysławia czytelnikom, że Chaucer wyraźnie potępił niektóre 
zajęcia jako niegodne władcy (pijaństwo, hazard), inne zaś uznał za wskazane (ćwiczenie ciała i umysłu). Według Walugi, 
autor Opowieści kanterberyjskich  miał świadomość dużej rozbieżności pomiędzy postulowanym przez siebie ideałem wła-
dcy, a rzeczywistym jego obrazem. Stąd  też bohaterowie Chaucera są  chciwi, apodyktyczni, żądni  niepodzielnej władzy, 
do której dążą  często poprzez militarną  dominację (jedynym pozytywnym wyjątkiem  jest tu postać mądrej  Gryzeldy) 
(s. 51-62). Naszym zdaniem, przedstawienie problemu władzy w poemacie Chaucera byłoby pełniejsze, gdyby Autorka 
spróbowała odnaleźć i scharakteryzować źródła, które mogły zainspirować poetę do nakreślenia ideału władcy. Wzorzec 
idealnego władcy funkcjonował  we współczesnej Chaucerowi literaturze z gatunku Mirrors  (Specula  principum) i roman-
sach arturiańskich; prawdopodobnie te właśnie dzieła kształtowały postawę poety w powyższej kwestii2. 

Z osobą  panującego  związany  był nierozerwalnie dwór i grono jego doradców. Charakterystyka środowiska dworskie-
go w Canterbury  Tales  prowadzi G. Walugę do wniosku, że do grupy tej „wchodzili ludzie mający  nie tylko bezpośredni 
wpływ na życie polityczne, lecz również odrębną  kulturę i obyczajowość" (s. 78). Jeśli z przedstawionego przez Autorkę 
materiału można wyodrębnić tę obyczajowość śledząc  bogate obrazy życia dworskiego z takimi jego elementami jak dwor-
ska miłość, uczty, turnieje, spacery i pikniki, dużo trudniej jest znaleźć potwierdzenie dla tezy, że przedstawiciele dworu to 
ludzie, którzy wywierali wpływ na polityczne decyzje swego pana. Czytelnik tego rozdziału odnosi wrażenie, że Autorka nie 
dość jasno oddzieliła dwór monarszy od grona jego doradców. Tymczasem, w praktyce sprawowania władzy w średniowie-
czu doradcy królewscy rekrutowali się często z urzędników państwowych różnego szczebla, nie mając  często nic wspólnego 

1 Na trudności związane  z wykorzystaniem źródeł literackich do badań historycznych i metody ich weryfikacji  zwraca uwagę J. Bumke, Courtly  Culture. 
Literature  and  Society  in the High  Middle  Ages, Berkeley 1991, s. 7-14. 
2 Pełny przegląd  takiej literatury znajdziemy w: L. K. Born, The  education  of  a Christian  prince by Desiderius  Erasmus, New York 1965, s. 99-124. Zob. 
tegoż: The  perfect  prince: A study  in Thirteenth  and  Fourteenth-Century  Ideals,  „Speculum'' 3, 1928, s. 470-504; a także: J. P. Genet, Four  English 
political  tracts  of  the Later Middle  Ages, London 1977, s. 40-52; R. F. Green, Poets and  Princepleasers,  Toronto 1980, s. 136-167; M. P. Cosman, The 
education  of  the hero in Arthurian Romances, Chapel Hill 1966, s. 18-157. 
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ze środowiskiem dworskim, w którym odnajdziemy z kolei całą  rzeszę osób pełniących  rozmaite funkcje  przy władcy, bez 
żadnego jednak wpływu na jego decyzje3. 

G. Waluga skonstatowała, że według Chaucera kariera na dworze monarszym była przede wszystkim pochodną  „umie-
jętnego przypodobania się swojemu panu'', a nie ciężkiej pracy, czy mądrości  (s. 78). Szkoda, że Autorka nie pokusiła się 
o próbę skonfrontowania  tego poglądu  Chaucera na karierę ze znanymi z innych źródeł i literatury historycznej przykłada-
mi karier na dworze monarszym, co pozwoliłoby czytelnikowi odpowiedzieć na pytania o mechanizm kariery w ówczesnym 
społeczeństwie i porównać go z doświadczeniami angielskiego poety. 

Szlachta w Opowieściach kanterberyjskich  została scharakteryzowana przez G. Walugę na podstawie wizerunków dwóch 
postaci: Rycerza i Ziemianina. Z przedstawionego obrazu wyłania się Chaucerowski szablon idealnego rycerza. Takie cechy 
jak szlachetność ducha, waleczność, dworność, mądrość  i hojność, szły w parze ze sprawiedliwością  i miłosierdziem. Czytel-
nik tego rozdziału nie może powstrzymać się od stawiania pytań, na które Waluga nie szukała odpowiedzi, o wzajemne 
relacje pomiędzy tym wyimaginowanym przez poetę portretem, a „realnym" rycerzem epoki. Naszym zdaniem, ciekawe 
jest pytanie dlaczego Rycerz miał dla Chaucera tylko idealny wymiar. Być może wpłynęły na to czynniki natury politycznej: 
Geoffrey  Chaucer był urzędnikiem królewskim, doskonałym dyplomatą,  i pozostawał w bliskich kontaktach z licznymi 
dygnitarzami — przedstawicielami rycerstwa, co mogło wywierać bezpośredni wpływ na charakterystykę tej grupy społecz-
nej i pozytywny doń stosunek poety. 

W rozdziale dotyczącym  szlachty widać, jak trudno jest zdefiniować  pojęcie szlachectwa w ówczesnej Anglii. Pomimo 
iż, Ziemianin był ziemskim posiadaczem i piastował liczne urzędy (np. szeryfa,  czy poborcy podatków), nie należał do 
grupy rycerstwa określanego mianem knights,  czy squires4. G. Waluga podkreśliła, że Chaucer, świadomy przemian społecz-
nych, którym podlegał stan szlachecki, przedstawił własną  definicję  szlachectwa: „Prawdziwe szlachectwo nie może być 
dziedziczone, gdyż cnót nie da się przekazać w testamencie, ani nie zależy ono od urodzenia" (s. 92). 

Dwa rozdziały książki  poświęcone są  obrazowi duchowieństwa w Opowieściach kanterberyjskich.  Autorka scharaktery-
zowała osobno duchowieństwo świeckie oraz przedstawicieli kleru zakonnego. W pierwszej grupie znaleźli się świeccy 
przedstawiciele Kościoła: Woźny i Przekupień Relikwie. Obydwie postaci zostały wyposażone przez Chaucera w iście kom-
pletny zestaw negatywnych cech, zaś motywem ich działania była zawsze chęć zysku, celem zaś bogacenie się za wszelką 
cenę. Odnosi się wrażenie, że stosunek Chaucera do tych postaci był, delikatnie ujmując,  niechętny, i wyraźnie kontrasto-
wał z bardzo pozytywnym przedstawieniem postaci Proboszcza. Był on wykształcony, a przy tym pracowity, łagodny, cier-
pliwy i nie przywiązujący  wagi do dóbr materialnych. „Nasz wzorowy proboszcz — pisze Waluga — wypełniał obowiązki 
duszpasterskie w swej rozległej parafii,  idąc  zawsze pieszo i niosąc  pocieszenie niezależnie od pogody i odległości, a co 
więcej, nie zwracał uwagi na fakt,  czy czeka na niego biedak, czy bogacz" (s. 112). Według Autorki, taka postawa Probo-
szcza stanowiła odosobniony przypadek, zaś „nie ulega wątpliwości,  że niewielu księży z podobnym oddaniem i pokorą 
podejmowało trud duszpasterski". W dalszej części wywodu o Proboszczu Autorka komentuje: „Był on tak doskonałym 
proboszczem, że nie można się oprzeć wrażeniu, iż raczej stanowił ideał, do którego należałoby dążyć,  niż opis konkretnej 
postaci'' (s. 113-114). Potwierdzeniem trafnych,  naszym zdaniem, wniosków G. Walugi, są  cytowane przez nią  ustalenia 
G. Coultona, M. Bowdena i J. Dickinsona, które w sposób nie pozostawiający  wątpliwości  ukazują  rzeczywistą  praktykę 
sprawowania posługi duszpasterskiej w ówczesnej Anglii. 

Przedstawiciele duchowieństwa zakonnego w osobach Mnicha, Przeoryszy i Zakonnika z Prologu  głównego  dają  się 
poznać na kartach poematu jako osoby przejawiające  większą  troskę o sprawy doczesne, aniżeli życie wieczne, rozmijając 
się tym samym z postulatami zawartymi w zakonnych regułach. Stąd  niektórzy z nich wiedzą  doskonale, jak zachowywać się 
z galanterią  przy stole podczas uczty, kochają  łowiectwo, miewają  przelotne miłostki, czy prowadzą  z powodzeniem intere-
sy finansowe  (s. 115-129). G. Waluga zauważyła, że w Opowieściach kanterberyjskich  daje się poznać krytyczną  postawę 
poety wobec tej grupy. Chaucer włożył w usta Woźnego zdanie: freres  and  feendes  been but lyte asonder  (czart i zakonnik 
lgną  ściśle do siebie)5, które mógłby sam wypowiedzieć. Stwierdzenie to niezwykle sugestywnie odzwierciedla negatywny 
stosunek autora Canterbury  Tales  do kleru zakonnego. Z lektury książki  G. Walugi wynika, że Chaucer miał pełną  świado-
mość moralnego upadku kleru zakonnego w XIV-wiecznej Anglii i dlatego nadawał swoim duchownym bohaterom cechy, 
które zapewne niedaleko odbiegały od ich realnych pierwowzorów. 

Charakterystyka przedstawicieli społeczeństwa angielskiego, którzy tworzyli miejskie (Kupiec, Żeglarz, Sędzia, Me-
dyk, Aptekarz, Rzemieślnicy) i wiejskie (Oracz, Młynarz, Szafarz,  Włodarz) społeczności ludzi pracy, to niezwykle ważny 
rozdział w książce  G. Walugi. Autorka przyjrzała się uważnie Chaucerowskim ludziom pracy zawodowej. Ustaliła, że 
społeczeństwo doby Chaucera stanęło u progu ery nowożytnej, a intensywny rozwój miast, handlu i rzemiosła sprawił, że 
w świadomości ludzi pracy tej epoki coraz częściej lęgły się idee kapitalizmu, gdzie pieniądz  „stał się nie tylko środkiem do 
życia, ale i celem samym w sobie" (s. 159). Ciekawe wydaje się spostrzeżenie, że prawie wszyscy ludzie pracy z Canterbury 
Tales  byli niemal biegli w swoich zawodach i jednocześnie większość z nich nadużywała piastowanych przez siebie stano-

3 Definicję  dworu i dworskiego otoczenia monarchy w Polsce średniowiecznej podaje np. H. Kręt, Dwór królewski  Jadwigi  i Jagiełły,  Kraków 1987. 
O doradcach królewskich pisze: I. Sułkowska-Kurasiowa, Doradcy  Władysława  Jagiełły,  [w:] Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej,  red. S. K. Kuczyński, 
t. 2, Warszawa 1982. 
4 Charakterystykę postaci Ziemianina jako typowego produktu ewolucji angielskiego społeczeństwa epoki Chaucera przedstawił P. Coss, The  knight  in 
medieval  England,  Stroud 1993, s. 153-156. 
5 Tłum. H. Pręczkowska w przyp. 78, na s. 126 omawianej pracy. 
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wisk dla zwiększenia własnych korzyści majątkowych  (s. 132-155). Jedynym wyjątkiem  od tej reguły był pracowity i bogo-
bojny Oracz, który daje się poznać jako uczciwy, dobrotliwy i miłosierny. 

Z poglądów  Chaucera na temat biedy i bogactwa można wnioskować, że poeta nie potępiał gromadzenia dóbr ma-
terialnych, a wręcz przeciwnie — szczęście człowieka utożsamiał z posiadaniem majątku  (s. 157). Dla Chaucera ważne 
jednak było, jakimi środkami osiągało  się powyższy cel: wszelkie nieuczciwe praktyki — co wykazała Autorka — spotykały 
się z jego potępieniem. 

Ostatni rozdział pracy to próba odpowiedzi na pytanie o wizerunek kobiety i określenie jej roli w społeczeństwie 
w ujęciu Chaucera. Autorka dostrzegła, że poeta widział i opisywał kobietę głównie poprzez pryzmat jej stosunku do 
małżeństwa. Dlatego też wiele miejsca w Opowieściach kanterberyjskich  poświęcił charakterystyce cech, jakie posiadała 
idealna kandydatka na żonę (s. 162-166). Chaucer dał też wykład idealnego małżeństwa, opartego na wzajemnym szacun-
ku i miłości małżonków (Opowieść  Ziemianina),  a także przedstawił ideał miłości dworskiej — gdzie kobieta była bierną 
obserwatorką  męskich starań o jej względy (Opowieść  Rycerza). W opracowaniu G. Walugi przypatrujemy się też uważnie 
Alicji z opowieści Dama z Bath, której bezpośredni wpływ na własne losy odbiega od ówczesnych — według Autorki — 
działań płci pięknej, wynikających  z roli kobiety w zdominowanym przez mężczyzn społeczeństwie. Autorka twierdzi, że 
kobieta przedsiębiorcza, a taką  jawiła się Alicja, była postacią  nietypową  dla czasów Chaucera, a, jej niezależność zarówno 
materialna „jak i psychiczna wydaje się doprawdy zadziwiająca"  (s. 179). Wskazywałoby to również na nietypowy dla 
człowieka średniowiecza liberalizm poety w poglądach  na relacje płci. Niedosyt czytelnika budzi brak pytania o źródła 
takiego, feministycznego  wręcz przedstawienia postaci Alicji przez Chaucera. Szkoda też, że Autorka nie podjęła próby 
weryfikacji  poglądów  poety na rolę kobiety w społeczeństwie w konfrontacji  z bogatym przecież materiałem na ten temat6. 

Książka  Grażyny Walugi jest pozycją  ważną  i przydatną  nie tylko dla miłośników twórczości Geoffreya  Chaucera, lecz 
tych wszystkich, których interesują  przemiany postaw ludzi epoki średniowiecza. Autorka z sukcesem ukazała czytelnikowi 
stosunek angielskiego poety do współczesnych mu problemów społecznych. Dokonała tego w sposób kompetentny i popar-
ty staranną  analizą  materiału. W pracy wyraźnie rysuje się portret Chaucera jako wnikliwego obserwatora przeobrażeń, 
które dokonywały się we współczesnym mu społeczeństwie. Rozkład tradycyjnego społeczeństwa feudalnego  skłonił autora 
Canterbury  Tales  do określenia swojego stosunku do otaczającego  go świata i przedstawienia własnych interpretacji zacho-
dzących  przemian. 

Robert Bubczyk 
Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej 

Centrum  Języka  i Kultury  Polskiej 

Alicja K a r ł o w s k a - K a m z o w a , Społeczeństwo  średniowieczne  na szachownicy życia. Stu-
dium  ikonograficzne,  Wyd. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2000, ss. 176, il. 

Książka  Alicji Karłowskiej-Kamzowej traktuje o dziele średniowiecznego dominikanina Jakuba de Cessolis zatytuło-
wanym De moribus hominum et de  offtciis  nobilium super ludo  scaccorum (Traktat  o obyczajach i powinnościach szlachty  na 
podstawie  gry w szachy). Ten niezwykle popularny w średniowieczu i czasach późniejszych utwór, o czym świadczą  jego 
liczne kopie i przekłady na języki narodowe, należał do grupy prac dydaktycznych1. Pomyślany jako pomoc dla braci 
kaznodziejów w ich duszpasterskiej pracy, stanowi zbiór przykładów i sentencji moralnych dotyczących  poszczególnych 
warstw średniowiecznego społeczeństwa. Autorka zaznaczyła we wstępie swej książki,  że Jakub de Cessolis sięgnął  do gry 
w szachy, gdyż była wówczas bardzo popularna, i wykorzystał ją  jako kanwę, na której zbudował swój moralizatorski 
wywód: „I chociaż szachy [...] wyobrażają  miasto, to jednak przedstawiają  wszelką  władzę i jakby cały świat" (s. 10) — pisał 
cytowany przez Karłowską-Kamzową  Cessolis, a w innym miejscu swego dzieła podkreślał, że gra w szachy jest świadec-
twem „rządów,  obyczajów i walki rodzaju ludzkiego"2. 

A. Karłowska-Kamzowa postanowiła przyjrzeć się traktatowi i jego ilustracjom z bliska. W tym celu zapytała o recep-
cję szachów w Europie i przedstawiła historyczny rys funkcjonowania  tej gry: od czasów jej pojawienia się na kontynencie 
do momentu, gdy stała się tak popularna, że zainspirowała licznych pisarzy-moralizatorów. Autorka wskazała przy tym na 
prawdopodobne początki  szachów w Europie już w VIII lub IX wieku (s. 5). Ustalenia brytyjskiego badacza Richarda 
Eales'a modyfikują  jednak tę tezę, bowiem dowodnie przesuwają  moment recepcji tej gry na starym kontynencie na 
X stulecie3. 

6 O pozycji kobiety w społeczeństwie angielskim pisali ostatnio m.in.: P. Coss, The  lady  in medieval  England  1000-1500, Stroud 1998; H. Jewell, Women 
in medieval  England,  Manchester 1996, tam też bibliografia. 
1 Traktat oparty został na dziele Aegidiusa Romanusa De regimine Principum, a więc tych z gatunku Speculum  principis, zob. N. F. Blake we wstępie 
do: Jacobus de Cessolis, The  game of  chess, transl. by W. Caxton, rep. London 1976, s. 3. 
2 Polskie tłumaczenie fragmentów  dzieła Cessolisa w przekładzie T. Jurka i E. Skibińskiego zawarte w recenzowanej książce,  s. 143. 
3 R. Eales, Chess: the history of  a game, New York and Oxford  1985, s. 39-48; tegoż: The  game of  chess: an aspect of  medieval  knightly  culture,  [w:] Papers 


