
Streszczenie rozprawy doktorskiej

„Strategeme der ‚Weiberlist’ in den deutschen Mären des Spätmittelalters” /

„Strategie kobiecej przebiegłości w niemieckich opowiadaniach rubasznych z okresu późnego
średniowieczna”

Tematem niniejszej rozprawy doktorskiej  jest przedstawienie różnorodnych strategii  kobiecej

przebiegłości,  jak również wykazanie ich celowości w wybranych niemieckich rubasznych opowiadaniach

późnego  średniowiecza  o  nieprzetłumaczalnym  terminie  die Mären.  Główna  deskryptywno-analityczna

część  pracy  przedstawia  różnorodne podstępne,  przewrotne,  a  niekiedy  wręcz  perwersyjne  zachowania

protagonistek, nakreślając w ten sposób literacki portret kobiety doby późnego średniowiecza, która w celu

urzeczywistnienia  swoich  zamiarów  ucieka  się  właśnie  

do  przebiegłości  i  sprytu,  knując  swoistą  intrygę  w grze  z  mężczyznami  i  odzwierciedlając  tym samym

istniejący  

w ówczesnym (hierarchicznym i patriarchalnym) społeczeństwie konflikt płci. Biorąc pod uwagę negatywne

nastawienie zmaskulinizowanego społeczeństwa wobec kobiet oraz ogólnie przyjętą do nich niechęć, można

stwierdzić, że przedstawicielki płci słabej zostały niejako zmuszone do walki o swoje prawa, wykorzystując

mądrze rozegraną intrygę. Najlepszymi przykładami takiego przebiegłego i wyrafinowanego zachowania płci

pięknej są właśnie rubaszne opowiadania –  Mären,  będące przedmiotem analizy przedłożonej rozprawy

doktorskiej.  Bohaterki tych utworów stosują przebiegłość w celu urzeczywistnienia swoich zamiarów. Co

ciekawe i  zaskakujące, nie zawsze należy jednak postrzegać ich podstępne zachowanie jako negatywne.

Celowość  kobiecego sprytu stanowi  podstawę do wyodrębnienia  siedmiu kategorii  przebiegłości,  a  tym

samym siedmiu grup opowiadań: 

1. Strategia symulacji przedstawia barwną i zupełnie nieistniejącą rzeczywistość: Des Mönches Not,

Die Rache des Ehemanns, Der begrabene Ehemann;

2. Strategia dysymulacji ukrywa faktyczny stan rzeczy, w celu zmylenia przeciwnika: Herzmäre, Der

enttäuschte Liebhaber, Das Schneekind;

3. Strategia informacji ujawnia nieznaną do tej pory rzeczywistość:  Chorherr und Schusterin,  Der

kluge Knecht oraz Das erzwungene Gelübde;

4. Strategia przechytrzenia wykorzystuje dzięki sprzyjającej konstelacji zaistniałą sytuację: Pyramus

und Thisbe, Die unschuldige Mörderin, Die drei Mönche zu Kolmar;

5. Strategia ucieczki sprytnie unika istniejącą rzeczywistość:  Die Frauentreue oraz Aristoteles und

Phyllis;

6. Strategia  hybrydy uwidacznia  w  postępowaniu  bohaterów  przeróżne  strategie  podstępu,  które

zazębiają  się  o  siebie.  Osoba  stosująca  tę  strategię  ‘omamia’ i  ‘zwodzi’ przeciwnika,  w  celu

odwrócenia uwagi od obecnych problemów: Der Gevatterin Rat,  Bildschnitzer von Würzburg  oraz



Der fünfmal getötete Pfarrer;

7. Strategia konkatenacji polega na zastosowaniu przez intryganta/ki przynajmniej dwóch lub więcej

strategii jednocześnie: Die Heidin, Drei listige Frauen, Ehescheidungsgespräch.

Zastosowaną w rozprawie klasyfikację kategorii  przebiegłości  zapoczątkował szwajcarski  sinolog i

prawnik, prof. Harro von Seneger, który wykłada na Uniwersytecie we Fryburgu i w Zurychu. Przedstawione

w niniejszej  dysertacji  badania  mają  na  celu  rozwinięcie  oraz  pogłębienie  nauk  filologicznych,  szukając

odpowiedzi na następujące pytania: Jakie motywy kobiecej przebiegłości i jej strategie można wyróżnić w

literaturze późnego średniowiecza? Jakiemu celowi służyły intrygi bohaterek utworów? Jakie były sposoby i

skutki ich zastosowania? Czy opisywaną podstępną naturę kobiecą należy interpretować pozytywnie czy

negatywnie? Powyższe wywody,        a tym samym krytyczna analiza, dotycząca średniowiecznego obrazu

kobiety oraz konfrontacja ich                              z dotychczasowymi badaniami naukowymi, stanowią

podstawę do przedstawienia wniosków wynikających z przedłożonej rozprawy.

W  I  rozdziale  omówiony  jest  literacki  gatunek  das Märe,  jego  zakres  tematyczny,  typowe

postacie,  krąg  publiczności  oraz  główni  twórcy  tegoż  gatunku.  W  celu  lepszego  zrozumienia  kontekstu

analizy tekstów omówiono również status kobiety w społeczeństwie doby późnego średniowiecza (rozdział

II). Warto w tym miejscu nadmienić, że źródła dotyczące pozycji kobiet tej epoki są skromne. Opracowania

historyczne  opisują  głównie  kobiety  

z  wyższych  warstw społecznych  tamtych  czasów.  W związku  z  tym literatura  przedmiotu  odzwierciedla

różniące się od siebie obrazy życia i pozycji kobiet. 

Motywem przewodnim niemieckich  Mären jest – jak wykazuje trzeci rozdział pracy – cudzołóstwo,

któremu, w świetle utworów, winne są przede wszystkim kobiety. Wskazany materiał  badawczy zawiera

weryfikację  tego,  czy  rzeczywiście  zawsze  była  winna  kobieta  nawet,  gdy  dochodziło  do łamania  zasad

wierności małżeńskiej. W celu wykazania tej problematyki dokonano wyboru i pogrupowano tematycznie

utwory,  przedstawiające  kobiecą  podstępność,  a  następnie  przeprowadzono  analizę  celów  i  strategii

działania  bohaterek.  W  finalnej  części  pracy  zostały  podsumowane  wyniki  badań  oraz  przedstawione

wnioski, wynikające z przeprowadzonej analizy.

Korpus tekstów, którego formalne kryterium stanowiła treść, a konkretnie pojawiająca się w

nich intryga przebiegłych bohaterek, tworzą następujące:

¾ utwory anonimowych autorów: Das Schneekind, Aristoteles und Phyllis, Die Heidin, Die Frauentreue,

Pyramus und Thisbe;

¾ utwory Heinricha Kaufringera:  Die Rache des Ehemanns,  Die unschuldige Mörderin, Chorherr und

Schusterin, Drei listige Frauen;

¾ dzieła Strickera: Der begrabene Ehemann, Der kluge Knecht, Das erzwungene Gelübde, Der Gevatterin

Rat, Ehescheidungsgespräch;



¾ utwory  Hansa  Rosenplüta:  Der  fünfmal  getötete  Pfarrer,  Bildschnitzer  von  Würzburg,  który

najprawdopodobniej  jest  autorstwa Augusta  Sperla,  a  przypisywanie  go Hansowi  Rosenplütowi  jest

nadal hipotetyczne,

oraz po jednym utworze:

¾ Konrada von Würzburg: Das Herzmäre,

¾ Dem Zwickauer: Des Mönches Not,

¾ Johannesa Wernera von Zimmern: Der enttäuschte Liebhaber,

¾ Niemand: Die drei Mönche zu Kolmar.

W przeanalizowanych utworach kobieta,  stosująca przebiegłość,  jest potępiana.  Z drugiej  jednak

strony,  

to właśnie kobiecie mężczyźni mieli najwięcej do zawdzięczenia, ponieważ dzięki jej intrydze ich grzeszne

uczynki  nigdy nie  ujrzały  światła  dziennego.  W średniowieczu przesłanie  tych  utworów miało  zapewne

znacznie bardziej  negatywny wydźwięk dla kobiet  niż jest  to odczytywane współcześnie.  W ówczesnych

czasach nikt nie zadałby sobie trudu takiej interpretacji tekstów, która choć minimalnie byłaby korzystna dla

kobiet. Dopiero współczesna, liberalna rzeczywistość pozwala autorom oraz czytelnikom na wyciagnięcie tak

daleko  idących  wniosków.  Wówczas  miało  to  służyć  tylko  ku przestrodze mężczyzn,  a  przedstawiana w

Mären przebiegła  kobieta  miała  być  wyraźnym ostrzeżeniem,  co potwierdzają  następujące utwory:  Der

begrabene Ehemann – Der Stricker,  Der enttäuschte Liebhaber – Johannes Werner von Zimmern,  Die drei

Mönche zu Kolmar – Niemand. 

Bez  wątpienia  jednoznacznie  negatywna  ocena  przebiegłości  kobiet  przedstawiana  jest  w

sytuacjach,  

w  których  kobiety  chcąc  doprowadzić  do  zguby  mężczyzny,  wykorzystywały  jego  słaby  charakter.  Aby

zrealizować  ten  wyraźnie  destrukcyjny  plan,  posługiwały  się  przebiegłością,  ale  też  i  swoistego  rodzaju

mądrością. Ich jedynym celem było poniżanie mężczyzn poprzez obnażanie ich bezmyślności. Nie stroniły

przy tym od stosowania przemocy fizycznej wobec płci męskiej. Ci stawali się ofiarami kobiet przez swoją

własną  naiwność  i  bezsilność,  

co  umożliwiało  kobietom  osiągnięcie  zamierzonych  działań.  Potwierdzają  to  następujące  Mären:  Des

Mönches Not – Der Zwickauer, Der begrabene Ehemann – Der Stricker, Der fünfmal getötete Pfarrer – Hans

Rosenplüt,  Aristoteles  und Phyllis –  autor  anonimowy,  Der  kluge Knecht –  Der  Stricker.  Średniowieczne

negatywne poglądy na temat kobiet zostają w tych utworach rzeczywiście potwierdzone i wzmocnione, z

ukazaniem jednak, że także mężczyźni są w nich przedmiotem ostrej krytyki.

W analizowanych treściach opisywane są, choć niezwykle rzadko, także takie kobiety, które swoją

urodą omamiają mężczyzn, a ci  muszą za swoją nieszczęśliwą miłość płacić nawet życiem. Takie kobiety,

według autorów Mären, są niebezpieczne, ponieważ zakochani w nich mężczyźni tracą panowanie nad sobą



i  postępują  irracjonalnie.  Przebiegłość  kobiet,  która  manifestuje  się  w  sztuce  uwodzenia,  prowadzi

najczęściej łatwowiernych mężczyzn do zguby (Aristoteles und Phylis – autor anonimowy). Istnieją również

przykłady na to, iż kobiece piękno nie musi być wcale źródłem zła, a jako silne istoty stają się pożądane i

równouprawnione (Herzmäre – Konrad von Würzburg,  Der enttäuschte Liebhaber – Johannes Werner von

Zimmern, Pyramus und Thisbe – autor anonimowy).

 W utworach:  Die unschuldige Mörderin – Heinrich Kaufringer oraz  Der Gevatterin Rat – Der

Stricker najdobitniej obalony jest średniowieczny postulat, mówiący o konieczności ubezwłasnowolnienia

kobiety. Utwory te przedstawiają bowiem takie bohaterki, które nie są słabe psychicznie lecz bardzo silne i

odporne, albowiem bardzo wierzą w moc swojego działania, a tym samym wyraźnie przewyższają mężczyzn.

Średniowieczni mistrzowie pióra opisują również takie kobiety, które wykorzystują przebiegłość, aby

uratować swoje małżeństwo. Zamiast  stanowczej  krytyki  wobec  przebiegłych kobiet,  częściej  spotykamy

postacie kobiece, które przewyższają mężczyzn mądrością i sprytem. Treści niemieckich Mären ukazują nam,

że  to  częściej  mężczyźni  poprzez  nieodpowiedzialne  zachowanie,  bierność  i  brak  logicznego  myślenia

narażają  swoje  małżeństwa.  Kobiety  konstruktywnie  wykorzystują  przebiegłość,  by  przeforsować  swoją

wolę. Wbrew średniowiecznym wyobrażeniom, nie są one potępiane. Ich zachowanie spotyka się z aprobatą

tylko w takich sytuacjach, w których mężczyzna stawia nieuzasadnione roszczenia.  Wówczas stosowanie

przebiegłości,  zdaniem  autorów,  jest  dopuszczalne:  Die  Frauentreue  –  autor  anonimowy,

Ehescheidungsgespräch oraz Das erzwungene Gelübde – Der Stricker.

Należy  również  wspomnieć  takie  Mären,  w  których  pomimo  wyraźnie  negatywnego  wizerunku

kobiet  

w średniowieczu, to właśnie one bronią interesów swoich mężów, którzy okazują się być niezdolnymi do

działania. Przedstawiane są silne i aktywne kobiety, które poprzez swoje czyny wykazują roztropność, tylko

po to,  aby uniknąć zbliżającego się zagrożenia dla rodziny (Die  drei  Mönche zu Kolmar –  Niemand,  Die

unschuldige Mörderin – Heinrich Kaufringer).

Reasumując, nie ulega wątpliwości, że spryt i wdzięk były dla średniowiecznych niewiast i są także

dla  współczesnej,  nowoczesnej  kobiety  niejednokrotnie  jedynym  sposobem  walki  o  prawo  do

urzeczywistnienia swoich pragnień i  osiągnięcia własnych celów. Tylko w ten sposób były one w stanie

ochronić  własną tożsamość i  bronić  się  przed paternalizmem. Tendencje zainicjowane w średniowieczu,

dotyczące  pojmowania  roli  kobiet,  często  nie  mogą  zostać  obalone  nawet  w  dzisiejszym  nowatorskim

świecie. Analiza niemieckich Mären pod względem strategii kobiecej przebiegłości ma kluczowe znaczenie

dla nauki, ponieważ przeprowadzone w niniejszej dysertacji badania udowadniają tezę, że kobiecą intrygę,

zawartą treściach Mären, można również interpretować w sensie pozytywnym.
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