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Według Arystotelesa w rodzinie, jak w soczewce, odzwierciedla się 

życie całego społeczeństwa1, zaś okres późnego Średniowiecza – który 

znalazł się w centrum zainteresowania Doktorantki – stworzył pojęcie 

rodziny, którym w znacznym stopniu posługujemy się do dnia dzisiejszego2 

W średniowiecznym świecie małżeństwo budowało podstawy społeczne, 

pozwalało przekazywać krew w taki sposób, aby jej jakość nie ulegała 

zmianie, umożliwiało powiększenie majątku, a także było drogą do 

emancypacji spod władzy rodziców i krewnych, gdyż dopiero status 

człowieka żonatego czynił księcia wzorowym władcą, a jego poddanego 

pełnoprawnym obywatelem3. 

Dynamika społeczeństwa i cywilizacji średniowiecznej rodziła się z 

różnorodnych napięć między Bogiem i człowiekiem, miastem i wsią, sferą 

wysoką i niską, bogactwem i ubóstwem, rozumem i wiarą, przemocą i 

                                    
1 Zob. Franciszek Adamski: Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Warszawa 1982 s. 11. 
2 Zob. Henryk Samsonowicz: Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001, s. 134. 
3 Zob. Urszula Świderska: Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce, Zielona Góra 2001, s. 116. 



pokojem, a także – na co wskazuje w swojej pracy Doktorantka – 

mężczyzną i kobietą4, a Kuhn uważa nawet, że każda historia jest zawsze 

także historią relacji między płciami5. Niezależnie czy chodziło o małżonki, 

wdowy czy dziewice, kobiety w wiekach średnich determinował ich stosunek 

do jednego lub do grupy mężczyzn6. 

W takie ujęcie wpisuje się napisana pod kierunkiem naukowym prof. 

Marzeny Góreckiej dysertacja mgr Marty Szałajko. Jest to praca z jasno 

określonym celem badawczym, który stanowi przedstawienie i analiza 

strategii niemieckiej przebiegłości na podstawie gatunku określanego 

terminem Märe, będące podstawą do nakreślenia literackiego obrazu 

kobiety późnego średniowiecza, a także jego związku z ówczesnym 

konfliktem płci. 

Walorem recenzowanej rozprawy doktorskiej, który chciałabym na 

wstępie podkreślić, jest jej nowatorski charakter: jest to kompleksowa 

praca podejmująca kwestie związane ze strategiami kobiecej przebiegłości 

w analizowanym gatunku literackim. Projekt mgr Szałajko wypełnia lukę 

badawczą we współczesnym kulturo- i literaturoznawstwie. Dysertacja 

stanowi studium filologiczne, zaś niektóre wynikające z analizy wnioski 

wpisują się w badania nad historią rodziny i kobiet. Historię badań nad 

rodziną można podzielić na kilka okresów7. W ostatnich latach obserwować 

można wzrost zainteresowania kobietą i jej miejscem w społeczeństwie, 

choć nie można zapominać, że historia kobiet jest dziedziną stosunkowo 

młodą, a w formie naukowej liczy zaledwie kilkadziesiąt lat8. 

Na podkreślenie zasługuje także odwaga badawcza mgr Szałajko, która 

zdecydowała się zmierzyć z materią trudną, niezwykle wymagającą i w 

związku z tym rzadko podejmowaną przez młodych badaczy. Jak podkreśla 

                                    
4 Zob. Le Goff, Jacques; Truong, Nicolas: Historia ciała w średniowieczu, Warszawa 2006, s. 6–7. 
5 Zob. Anette Kuhn: Vorwort. W: Klaus Bergmann, Annette Kuhn, Jörn Rüsen, Gerhard Schneider (Hg.): Frauen in der 

Geschichte VII. Interdisziplinäre Studien zur Geschichte der Frauen im Frühmittelalter. Methoden – Probleme – Ergebnisse, 

Düsseldorf 1986, s. 7. 
6 Zob. Christiane Klapisch-Zuber: Kobieta i rodzina. W: Jacques Le Goff (red.): Człowiek średniowiecza, Warszawa/Gdańsk 

1996, s. 355. 
7 Zob. Adamski, op. cit., s. 308–312. 
8 Zob. Maria Bogucka: Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI. Warszawa 2006, s. 7. 



Koczerska na badacza problemów kobiety i rodziny w średniowieczu i 

wczesnej nowożytności czyhają niebezpieczeństwa i pułapki, które wynikają 

zarówno z charakteru źródeł (ówczesne źródła o charakterze normatywnym, 

źródła procesowe, ale również pamiętnikarstwo i w pewnym stopniu 

literatura piękna, eksponują w większym stopniu to, co odbiega od normy 

niż monotonię przykładnego życia rodzinnego), jak też z niebezpieczeństwa 

popełnienia anachronizmów (istnieje powszechne przeświadczenie, że tak 

jak stałe są cele i funkcje małżeństwa i rodziny, tak samo niezmienne są 

formy i sposoby funkcjonowania rodziny, podczas gdy one są historycznie 

zmienne)9. Zdaniem recenzentki z podjętego zadania Doktorantka 

wywiązała się w sposób przekonujący. Starannie udokumentowany tekst 

zawiera istotne wnioski literaturoznawcze i kulturoznawcze. Dyskurs 

przyjęty na początku rozprawy jest konsekwentnym trybem podążania za 

strategiami kobiecej przebiegłości, które przejawiają się w tekstach gatunku 

Märe. Dyskurs prowadzony w pracy jest efektem świadomych decyzji 

badawczych. 

Przedłożona praca oparta jest o szeroki i właściwie dobrany materiał 

empiryczny; korpus tekstów został zbudowany w oparciu o kryterium treści. 

Pod względem metodologicznym praca mgr Szałajko została skonstruowana 

prawidłowo i zgodnie z redakcyjną konwencją tego typu prac naukowych. 

Aparatem naukowym Doktorantka posługuje się sprawnie, a analiza 

tekstów źródłowych prowadzona jest w sposób umiejętny i ostrożny. 

Obszerny, liczący 254 strony tekst cechuje przejrzysta i logiczna 

struktura. Układ pracy, struktura podziału treści i kolejność rozdziałów są 

prawidłowe. Jako kryterium porządkujące, co znalazło także 

odzwierciedlenie w podziale na rozdziały, Autorka wybrała podział kategorii 

przebiegłości wprowadzony przez niemieckiego sinologa i prawnika (Harro 

von Seneger), co wydaje się zabiegiem uzasadnionym i przyjętym w nauce, 

aczkolwiek cenne byłoby uzupełnienie o krótką odważniejszą własną ocenę 

                                    
9 Zob. Maria Koczerska: Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności. 

W: Zenon Hubert Nowak i Andrzej Radzimiński (red.): Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, 

Toruń 1998, s. 9–10, 



Doktorantki tego przejętego od innego badacza podziału oraz trafności tego 

kryterium do analizy wybranego przez siebie materiału badawczego. W tym 

miejscu recenzentka pozwala sobie nieśmiało zasugerować, iż 

ewentualnego uzasadnienia wymaga niekiedy kolejność omawiania 

poszczególnych tekstów w ramach określonych kryteriów (np. 3.2.2.1, 

3.2.2.2 i 3.2.2.3), gdyż nie zawsze tłumaczą się rozwojem diachronicznym. 

W niektórych miejscach zalecałabym większą ostrożność w 

formułowaniu jednoznacznych sądów, przede wszystkim w kwestii 

jednoznaczności negatywnego stosunku do kobiet (np. na s. 207 jest mowa 

o Marii jako jedynym pozytywnym obrazie kobiety, na s. 216 mowa jest o 

mizoginizmie „z wyjątkiem Minnesangu” oraz „ubezwłasnowolnieniu 

bohaterki”, na s. 221: „dbano o jednostronny i nad wyraz negatywny obraz 

kobiety” i „w tej szczególnie mizoginicznej epoce”). Obraz kobiety wieków 

średnich postrzegać należy raczej jako złożony i niejednoznaczny, między 

dwoma biegunami (Ewą i Marią). W tym samym czasie, kiedy autorzy 

powieści rycerskich, trubadurzy i minezingerzy opiewali damę i tworzyli 

wyrafinowany kult kobiety, wywyższając uczucie między mężczyzną i 

kobietą, waganci wysławiali miłość cielesną, zaś zakonni kaznodzieje 

wypracowali swego rodzaju korelat, a zarazem przeciwwagę dla tych 

tendencji10. Mężczyźni tworzyli zarówno teksty wrogie kobiecie 

(Frauenschelte, Frauenschmäh), będące wyrazem mizoginii, jak też 

przyjazne kobiecie (Frauenverteidigung, Frauenlob), będące wyrazem 

filogenii, natomiast zachowane głosy kobiece są przeważnie przyjazne 

kobiecie. Jednocześnie to, co uchodziło za wrogie lub przyjazne kobiecie 

zależało od kontekstu, a źródeł sporu dostrzegać można już w 

średniowieczu11. Utwory takie jak Der arme Heinrich Hartmanna von Aue 

pozwalają dostrzec w kobiecie osobę aktywną i potrafiącą argumentować, a 

w Parsifalu Wolframa von Eschenbach zauważyć się daje rys pewnej 

                                    
10 Zob. Aron Guriewicz: Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy, Warszawa 1997, s. 204. 
11 Zob. Gisela Bock: Frauen in der Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2000, s. 13. 



sympatii wobec kobiecych postaci, a autor w Prologu akcentuje, iż jego 

dzieło jest skierowane także do kobiecego odbiorcy. 

Należy podkreślić, iż Doktorantka przedstawia syntetyczne zestawienie 

wniosków wynikających z analizy materiału empirycznego. Autorka 

rozprawy nie tylko w sposób kompetentny przeprowadza analizy, ale potrafi 

także dokonać prawidłowych syntez materiału badawczego. Wnioski 

podsumowujące stanowią rekonstrukcję przemyśleń Doktorantki 

dokonanych w poprzedzających rozdziałach. Dysertację zamykają: 

obszerna, skrupulatnie odnotowana i przetworzona w sposób krytyczny 

bibliografia, choć w kontekście analizy tekstu Aristoteles und Phyllis 

poleciłabym interesujący artykuł Katarzyny Zalewskiej poświęcony 

ikonografii przedstawień kurtyzany ujeżdżającej mędrca12. 

Językowy poziom stylistyczny przedłożonej rozprawy dowodzi 

wysokich kompetencji filologicznych mgr Marty Szałajko. Autorka tekstu 

swobodnie operuje językiem niemieckim na poziomie dyskursu naukowego, 

chociaż nie obyło się bez drobnych błędów językowych i usterek 

technicznych, takich jak tzw. literówki (s. 102, 105, 147, 167, 213, 219, 

222), zbędne spacje (s. 28), brakujące spacje (s. 22, 43, 56, 86, 142, 155, 

175, 224), błędy interpunkcyjne (s. 78, 102, 136, 147, 154, 165, 180, 198, 

222, 223), gramatyczne (s. 32, 89, 95, 103, 139), stylistyczne (s. 163), 

zbędne powtórzenia (s. 201), brak kursywy (s. 35, 156) lub zbędna kursywa 

(s. 34), błędny zapis (s. 61 – ForscherInnen), błędna kolejność cytatu w 

NHD i MHD (s. 121), które nie wpływają zasadniczo na poziom językowy 

dysertacji, który oceniam wysoko. 

W kwestii technicznej, jako zwolenniczka przypisów dolnych, 

skłaniałabym się jednak, aby zastosować zapis mieszany i w przypadku 

tekstu źródłowego podać skrót i następnie jedynie numery stron, co 

pozwoliłoby uniknąć wielokrotnie występujących licznych „ebenda” na 

                                    
12 Katarzyna Zalewska: Silniejsza od lwa. Temat potęgi kobiety w ikonografii późnego średniowiecza. W: Sztuka a erotyka. 

Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1994, Warszawa 1995, s. 149–170. 



jednej stronie, np. 14 razy „Ebenda” na s. 141, 13 razy na s. 168, 11 razy 

na s. 198 czy 12 razy na s. 161 i 162. 

W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że powyższe uwagi nie mają 

charakteru zastrzeżeń merytorycznych, lecz są drobnymi przeoczeniami lub 

nieścisłościami, które w moim odczuciu można łatwo wyeliminować podczas 

przygotowywania tekstu rozprawy do druku, do czego, jako 

recenzentka, chciałabym pracę mgr Marty Szałajko 

zarekomendować. 

Konkludując stwierdzam, że dysertacja mgr Marty Szałajko to praca z 

jasno sprecyzowanym celem badawczym, do którego Autorka dąży z 

podziwu godną konsekwencją. Doktorantka opiera swoje dociekania na 

rzetelnie przeprowadzonej analizie obszernego i wnikliwie zbadanego 

materiału źródłowego, wykazując się znajomością niezbędnego 

instrumentarium eksploracyjnego. Wywód prowadzony jest z dużą 

świadomością badawczą i odpowiedzialnością w przygotowaniu materiału 

argumentacyjnego. Dysertację charakteryzuje przejrzysta i logiczna 

struktura. Doktorantka swój wywód prowadzi w sposób niezwykle 

konsekwentny, a wyniki badań i dociekań są przejrzyście przedstawione. 

Dyskurs prowadzony jest w przekonujący sposób. Autorka potrafi 

przeprowadzić kompetentną analizę i dokonać prawidłowych syntez 

materiału badawczego. 

Reasumując stwierdzam, iż dysertację mgr Marty Szałajko oceniam 

bardzo wysoko. Stanowi ona w moim odczuciu ważny dorobek badawczy 

Autorki, a także niewątpliwie znaczący wkład w badania mediewistyczne 

Promotorki pracy - prof. Marzeny Góreckiej, pod której kierunkiem 

Doktorantka napisała interesujący i poważny tekst naukowy dotykający 

rzadko podejmowanej tematyki. 

Można z przekonaniem stwierdzić, że Autorka rozprawy zmierzyła się z 

tematem złożonym i trudnym, zwracając uwagę na szereg zjawisk, które 

nie doczekały się wcześniej systematycznego opisu. Przedstawiona 



dysertacja stanowi dowód dojrzałości naukowej mgr Marty Szałajko i, 

zważywszy na trudność przedmiotu, spełnia niewątpliwie wymogi stawiane 

rozprawie doktorskiej. Na tej podstawie, jak też w szczególności na 

podstawie wartości merytorycznej przedłożonej rozprawy i jej aspektów 

nowatorskich wnoszę o jej przyjęcie i dopuszczenie Autorki dysertacji do 

kolejnych etapów przewodu doktorskiego. 
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