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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-


