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HISTORJA USTROJU FRANCJI ŚREDNIOWIECZNEJ
PRZEGLĄD LITERATURY 

1921 — 1930

Dziesięciolecie ostatnie w badaniach nad historją ustroju Francji 
charakteryzuje powolny powrót do normalnych warunków pracy nau
kowej po przerwie, wywołanej przez wojnę i jej bezpośrednie skutki. 
Piszę powolny, bo do warsztatu pracy stanęli narazie przeważnie uczeni 
starsi, znani ze swych prac jeszcze z okresu przedwojennego, zabrakło 
natomiast ich bezpośrednich następców7, · młodych badaczów7, których 
w ogromnej ilości we wszystkich gałęziach wdedzy wr,ojna zabrała 
Francji.

Luka-ta zaczyna się. wypełniać dopiero w .ostatnich latach, kiedy to 
obok prac starszego pokolenia uczonych zaczynają się coraz częściej 
ukazywać moaografje, opracowywane przez tych, którzy już po wojnie 
zakończyli sw-oje studja uniwersyteckie.

W  przeglądzie mniejszym nie mam zamiaru podawać bibljografji 
omawianego okresu; ograniczam się jedynie do zwrócenia uwagi na 
prace o  charakterze syntetycznym oraz do podkreślenia zagadnień, jakim 
zostały poświęcone ważniejsze z pośród prac analitycznych.

I.

Jedną z bardziej palących potrzeb ostatnich lat było opracowanie no
wego Całokształtu historji ustroju Francji, któryby nietylko uwzględ
nił dorobek nowszych badań w tej dziedzinie, ale także mógł służyć 
i celom praktycznym t. zn. był dostc*sow7any do nowego programu stu- 
djów uniwersyteckich.

Zadaniom tym nie mogła zadośćuczynić zwykła reedycja któregoś 
z dawmych kompendjów7 uniwersyteckich, nawet jeżeli, tak jak to miało
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miejsce w kompendjum E sm ein 'a1), wydawca zmodernizował przypi
sy. Postęp nauki niejednokrotnie wymagał bowiem przebudowania 
i samego tekstu. To też niezależnie od siebie ukazują się w latach 1925
1 1926 dwa nowe kompendja uniwersyteckie, opracowane przez Decla- 
reuil'a â Chénon'a.

Wcześniejszem chronologicznie jest kompedjum Declareuil'a 2), pro
fesora uniwersytetu w Tuluzie. Całkowicie przygotowane do druku 
już w roku 1921, nie uwzględnia ono zupełnie literatury późniejszej, bę
dąc w ten sposób poniekąd przestarzałem w zestawieniu z  oficjalną datą 
swego w ydania3).

Kompedjum Declareuil‘a jest ściśle dostosowane do nowego pro
gramu studjów prawniczych i obejmuje w zasadzie materjał, przezna
czony dla studentów pierwszego roku. Stąd nawet w zestawieniu 
z dawniej szemi pracami Viol let'a 4), B rissaud5) i Esmein'a, nie mówiąc 
oczywiście o Glasson'ie 6), rzuca się w oczy jego wielka zwięzłość. De- 
clareuil ogranicza się w zasadzie do bistorji" prawa publicznego. Na
tomiast prawo prywatne zostało przez niego zredukowane do m ini
mum  i potraktowane jedynie jako funkcja prawa publicznego. P o
dobny los spotkał również i prawo kanoniczne; autor uwzględnił je tyl
ko o tyle, o ile było mu potrzebne do przedstawienia roli publiczno
prawnej kościoła,.

Z tych samych zapewne względów potraktował Declareuil również 
jedynie bardzo zarysowo historję źródeł prawnych.

Kompedjum jest oparte na zasadach chronologicznych, t. zn. autor 
omawia dzieje poszczególnych form ustrojowych w obrębie ustalonych 
przez siebie epok. Stąd podział pracy, na cztery księgi, z których każ
da może stanowić zamkniętą w sobie całość. Pierwsza omawia wpły
wy, oddziaływujące na formowanie się prawa francuskiego, oraz okres 
najdawniejszy aż do upadku zachodniego cesarstwa, druga zajmuje się 
okresem monarchji merowińskiej i karolińskiej, trzecia —- okresem 
feodalnym, wreszcie czwarta —  okresem monarchji absolutnej.

Przy bardzo zwięzłem potraktowaniu całości zupełną niespodzianką 
jest księga pierwsza, w której autor zajmuje się omówieniem wpływów,

1) C ours élém entaire d ’h is to ire  du d ro it fra n ça is , 14-c édition m ise à  jour 
par R. G é n e s t a 1. Paris. S irey 1921 in-8° s. X il-|-78i.

2) H isto ire  générale du d ro it fr a n ç a is  des o r ig in es  à / 78p. Paris. S irey  
in-8° s. VIII-)-1077.

3) fr. re c e n z ja  R o g e r  G r a n d  w  Revue H istorique  de d ro it fr a n ç a is  et 
étranger. 1925, s. 644—652.

4) P récis de l’h isto ire  du d ro it fr a n ç a is . 2 vo l. Paris. 1883.
5) M anuel, d ’histo ire du d ro it fr a n ç a is  (sources, d ro it pub lic , d ro it p rivé)

2  vol. P a r is . 1898— 1904.
6) H isto ire  du  d ro it et des in s ti tu tio n s  de la F rance. 8 vol. Paris. 1887— 1903
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oddziaływujących na kształtowanie się ustroju francuskiego. Decla- 
reuil dział ten stara się potraktować nieco szerzej, aniżeli to czynili za
zwyczaj jego poprzednicy. Obok wpływów kultury rzymskiej zwraca 
uwagę na wpływy „fizyczne“, t. zn. zarówno samego tery tor j um, jak 
i ras, zamieszkujących Galję ludów. W stęp ten o charakterze tak wy
bitnie humanistycznym nadaje pracy Declareuil'a piętno dzieła histo
rycznego.

Declareuil jest specjalistą od historji prawa w okresie schyłkowego 
cesarstwa i monarchji merowińskiej. Z tej dziedziny posiada też sze
reg prac m onograficznych7). Rzuca się to zresztą w oczy przy prze
glądaniu pierwszych dwóch ksiąg, w których autor nie poprzestaje tyl
ko na zestawieniu rezultatów prac innych badaczów, ale i sam wprowa
dza nowe ujęcie szieregu zagadnień, wchodzących w zakres jego badań 
monograficznych 8) .

Kompendjum Chénon'a °), zmarłego przed kilku laty profesora wy
działu prawa w Paryżu, mimo, że dotychczas jeszcze niewydane w ca
łości, rozmiarami swemi przewyższa znacznie pracę Declareuil'a. Odbie
g a  ono zarówno od niej, jak i od kompedjów dawniejszych, swoją kon
strukcją 10).

Przyjmując jak i jego poprzednicy podział historji ustroju na okresy, 
Chénion w tej dziedzinie wprowadza względnie niewielkie poprawki. 
Całość dziejów rozbija na, pięć okresów, rozpoczynając je dopiero od 
podboju Galji przez Cezara. Jak widzimy więc opuszcza całkowicie 
okres celtycki, uważając, że wywarł on na kształtowanie się prawa 
i ustroju francuskiego względnie mały wpływ. Okres pierwszy obej
muje więc czas od podboju Galji przez Rzymian do upadku zachodnie
go cesarstwa, okres drugi —  monarchję frankońską t. j. czas od V  do 
X  wieku, okres trzeci —  państwo feodalne, przyczem czas od wieku X  
do X III uważa autor za podokres ściśle podobny, zaś od X III do 
X V I wieku za podokres monarchji umiarkowanej, okres czwarty —■ 
monarchję absolutną od X V I wieku do Wielkiej Rewolucji, wreszcie 
okres piąty —  czasy przejściowe t. j. od roku 1789 do 1815.

D la częściowego chociaż wyrównania braków w przedstawieniu

’) Ż e  w y m ien ię : Les preuves judiciaires dans le droit fr a n c  du V  au V II I  
siècle, 1899; Des comtes de cité à la f i n  du V  siècle, 1910; Quelques problèmes 
d’histoire des institu tions municipales au temps de l'Em pire Rom ain, 1911.

8) Np. geneza urzędu kom esów  w  okresie schyłkow ego cesarstwa.
»I Histoire générale du droit fra n ça is  public et privé des origines à 181 o.

I. Périodes gallo-rom aine, fra n ke , féodale et coutumière. P a ris . S ire y . 1926 
in-8° s. 984, II. Périodes féodale et coutumière (suite et f in ) ,  monarchique (pre
miere partie) p u b lié  p a r  O l i v i e r  M a r t i n .  P a r is . S ire y . 1929 m -8° s. â7ô.

10) c fr. r e c e n z ja  P a u l  F o u r n i e r  w  Revue H istorique de droit fra n ç a is  
et étranger 1929, s. 609—616.
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poszczególnych Lnstytucyj ustrojowych, wynikających na skutek dzie
lenia ich między poszczególne okresy chronologiczne, autor wszystkie 
■okresy rozpatruje według jednej i tej samej metody. . Historję ustroju 
bada on w dwojaki sposób, a mianowicie zarówno jej zewnętrzne prze
jawy t. j. źródła, jak też i wewnętrzną istotę t. j. instytucje ustrojowe, 
jako ipewne formy prawne same w sobie.

Badaniu źródeł poświęca Chénon względnie dużo miejsca i intere
suje się nietylko źródłami prawnemi stricto sensu t. zn. zabytkami 
prawodawstwa, ale również i źródłami, które nazywa historycznemu 
t. .zn. pracami legiistów, zbiorami aktów i t. p.

Przy omawianiu „wewnętrznej“ historji ustroju Chenon traktuje 
zgoła oddzielnie prawo publiczne i prawo prywatne. Analizę pierwszego 
przeprowadza w następującym porządku: i )  ustrój polityczny, 2) orga
nizacja administracji, 3) ustrój municypalny, 4) organizacja sądownic- 

) twa, 5) organizacja armji, 6) organizacja finansów, 7) organizacja ko
ścielna i stosunki kościoła z państwem. Przy analizie zaś prawa pry
watnego podkreśla następujące zagadnienia: 1) oisoiba w społeczeństwie,
2) osoba w rodzinie, 3) rodzaje posiadania ziemi, 4) dziedziczenie.

Ponieważ według tego podziału są omawiane wszystkie okresy, uła
twia to znakomicie czytelnikowi orjentację w rozwoju poszczególnych 
form ustrojowych.

Prace monograficzne Chénon'a “ ) posiadają rozpiętość bardzo wiel
ką, obok bowiem prac z zakresu prawa rzymskiego mamy monografje 
z późniejszego prawa francuskiego. Specjalnie jednakże nasz autor in
teresował się sprawą stosunku kościoła, do państw a12), co też znalazło 
odbicie w jego kompendjum.

II.

Niestety, nie można powiedzieć, aby minione dziesięciolecie w za
kresie prac monograficznych nad historją prawa i ustroju francuskiego 
można było zaliczyć do specjalnie świetnych. Jeżeli odrzucimy arty
kuły publikowane w Revue d'histoire de droit français et étranger, 
z których zresztą nie wszystkie dotyczą naszego tematu, dorobek w tej 
dziedzinie przedstawia się dość skromnie.

Na pierwszy plan jako praca raczej syntetyczna wysuwa .się mała 
książeczka Calmette‘a l3) , poświęcona omówieniu społeczeństwa feodal-

u ) Le tribunal des -Centumvirs 1881; Les démembrements de la propriété 
foncière en France avant et après la Révolution. 1881; Étude su r l’histoire des 
alleux en France. 1888; Étude historique sur le „Defensor civita tis“. 1889.

12J Les rapports de l’E glise et de l'E ta t du I  au X X  siècle 1905.
13) L a Société féodale. Paris. Colin. 1923 in-16° s. VI-J-218.
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nego. Mimo, że zadaniem jej jest właściwie tylko popularyzacja nauko
wa i że wobec tego brak jej zupełnie aparatu naukowego, książeczka ta 
nie jest prostem zestawieniem poglądów literatury naukowej w danej 
sprawie, lecz zawiera również sformułowanie pewnych samodzielnych 
poglądów autora.

Ogólniejszym zagadnieniom ustrojowym poświęcone są dwie, sła
be zresztą, rozprawy doktorskie. Pierwsza to praca D. Hayek‘a 14), po
święcona omówieniu prawa „frankońskiego", wprowadzonego w okresie 
krucjat do Syrji; w drugiej R. M onier15) przedstawia ustrój sądowy 
miast flamandzkich w okresie przed spisaniem i skodyfikowaniem miej
scowych zwyczajów.

Charakter przedewszystkiem polemiczny nosi praca F. Lot‘a 16), pro
fesora historji średniowiecznej w Sorbonie, poświęcona histioirji podatku 
gruntowego i daniny „pogłównej“ w  okresie schyłkowego Cesarstwa 
i monarchji Frankońskiej. Jak sam już tytuł pracy wykazuje, autor jest 
zwolennikiem tezy, uznającej istnienie tych dwóch różnych podatków 
i prowadzi polemikę z jej przeciwnikami. Jako aneksy zostały podane 
dwa ciekawe artykuły dotyczące losów podatku gruntowego i pogłów- 
nego we Francji w okresie od X do X II w. oraz genezy i charakteru da
niny średniowiecznej, występującej w źródłach współczesnych pad naz
wami „taille“ lub „tolte“ .

Jako dodatni i bardzo charakterystyczny objaw podkreślić należy 
wzrost w ostatnich latach prac nad dawnem .prawem francuskiem, a więc 
nad prawami zwyczajowemi, których dawna Francja tak wiele posia
dała, a które niestety n;eza.wsze są dziś znane.

N a czoło wysuwa się tutaj niezakończana dotychczas praca Olivier 
Martin'a, profesora wydziału prawa w Paryżu 17), o historji prawa zwy
czajowego okręgu Paryskiego. Praca ta rozpoczęta i oddana do druku 
jeszcze przed wojną dotychczas z wielką szkodą d la  całości nie została 
jeszcze zakończona. Tytuł jej nie odpowiada właściwie ściśle treści, 
bowiem autorowi cboidzi nie tylko o historję „zewnętrzną“ w rozu
mieniu Chéncna, ale również i o  „wewnętrzną“ t. j. o przedstawienie 
całokształtu przepisów prawnych, wchodzących w skład „zwyczajów  
Paryskich“.

14) Le dro it fr a n c  en Syrie  fe n d a n t les croisades. In stitu tio n s judiciaires  
P a r is . E d it io n  S p e s . 1925 in-8° s. 164.

15) Les institutions judiciaires des villes de Flandre des origines à la reda
ction des coutumes. L ille . B re s le . 1924 in-8° s. 262.

16) L ’im pôt fonc ier et la capitation personnelle sous le Bas-Em pire et à 
l’Epoque Franque. B ib lio th è q u e  d e  l ’E co le  d e s  h a u te s  É tu d e s . S c ie n c e s  
H ist, e t  P h il. fasc . 253. P a r is . C ham pion . 1928 in-8° s. 6 nlb-j-140.

17) H istoire de la coutume de la Prévôté et Vicomtê de Paris. P a r is .  L e 
roux . 1922— 1926 in-8° I s. X VI-j-508, I l  fasc . I  s. I V -(-302.
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O.bok ze wszech miar cennej i ważnej pracy O. Martin'a, istnieje sze
reg innych, które zajmują się omówieniem poszczególnych zagadnień 
prawnych, dotyczących prawa francuskiego w całości, lub też jedynie 
niektórych praw prowincjonalnych.

Takie szersze zagadnienie jest tematem pracy H . R egnault18), któ
ry omawia mało dotychczas poruszaną w literaturze sprawę położenia 
prawnego dzieci nieprawych w wiekach średnich. Praca ta z tego już 
względu chociażby zasługuje na zwrócenie baczniejszej uwagi.

Z kolei należy wymienić dwie bardzo sumiennie opracowane rozpra
wy, dotyczące prawa no rrnan dzk i eg o . Pierwsza to teza doktorska Jean 
Y  ver‘a 19) zajmująca się sprawą kontraktów w dawnem prawie zwycza- 
jowem normandzkiem. Jak to bardzo ciekawy przyczynek do historji zo
bowiązań w prawie francuskiem. Druga to rozprawa Robert Besnier‘a20), 
zajmująca się zastępstwem spadkowem (successio iure praedefuncti pa
rentis) w prawie normandzkiem. Autor nie poprzestaje na podaniu za
sad, istniejących w dawnem prawie zwyczajowem, ale bada ich ewolucję 
i zmiany aż do czasu W . Rewolucji.

Prace Jean de Laplanche'a 21) i Georges Chevrier'a22) nie ogranicza
ją się tak jak poprzednie dwie do jednej tylko dzielnicy, ale starają się 
uwzględnić materjał, dotyczący całej bez wyjątku Francji. Pierwszy  
z nich omawia występujące tak silnie w prawie faodalnem prawo całej 
rodziny do majątku posiadanego przez jednego jej członka oraz wyni
kającą stąd kontrolę rodziny, wyrażającą się w t. zw. laudatio paren
tum przy wszelkich zmianach stanu posiadania majątku, przy których 
prawa tej rodziny m ogły być naruszone. Autor analizuje również wpływ  
tego zwyczaju prawnego na odpowiednie artykuły kodeksu Napoleona. 
Druga praca poświęcona jest przedstawieniu historji formułowania przy
czyny w zobowiązaniach na podstawie teoryj legistów średniowiecznych 
oraz dawnego prawa zwyczajowego francuskiego.

Charakter raczej wydawnictwa źródłowego posiada natomiast jedna 
z ostatnich prac Chénon'a 2S) ; jest to przegląd spraw sądowych, doty

18) L a  condition juridique du bâtard au moyen âge. Pont Audemer. 1922 
in-8° s. 140.

19) Les contrats donc le très ancien dro it norm and ( X I —X I I I  s.). Dom - 
froni. 1926 in-8° s. X V 1+318.

20) L a  représentation successorale en droit norm and. Paris. Sirey. 1929 in-8° 
s. XVlII-f-354.

21) L a  réserve coutumière dans l'ancien droit frança is. Paris. Sirey. 1923 
in-8° s. 693.

22) E ssai sur l'histoire de la cause dans les obligations (D roit savan t du 
moyen-âge — ancien droit fra n ça is)  Paris. Sirey. 1929 in-8° s. XL-f-260.

23) Les jours  de Berry au Parlem ent de P aris  de 12 5 5  à /J28. Paris. Sirey.
1921 in-8° s. 396.
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czących bafflage Berry, a rozstrzyganych w trybie apelacji przed Curia 
Regis w Paryżu.

AYyłącznie historji „zewnętrznej“ jest poświęcona książka Maurice 
Grandclaude'a 24), który zajmuje się krytyką i analizą tekstu oraz ręko
pisów jednego z ważniejszych zabytków prawa feodalnego, za jaki można 
uważać assises de Jérusalem. W  pracy swojej Grandclaude daje również 
ocenę tego kapitalnego zabytku jako źródła dla historji pra,wa.

Częściowo już tylko łączą się z tematem prace, dotyczące stosunków  
kościelnych i prawa kanonicznego. T o też .zdecydowaliśmy się uwzględ
nić tylko te z pośród nich, które bezpośrednio .zahaczają o ustrój lub pra
wo francuskie. Prac takich w omawianym okresie zdołaliśmy zanotować 
jedynie trzy. Przedewszystkiem należy wymienić dzieło zasłużonego 
badacza Mgra E. Lesne'a25), poświęcane historji własności kościelnej we 
Francji. Tom pierwszy tej publikacji ukazał się jeszcze przed wojną, 
teraz zaś od roku 1922 wychodzą poszczególne zeszyty tomu Ii-go, po
święcone sekularyzacji dóbr kościelnych w V III i IX  w., prawu króla 
do dóbr kościelnych w V III, IX  i X  w. oraz utracie tego prawa w koń
cu okresu karolińskiego.

R. G énestal2δ) wydał dwa tomy poświęcone przywilejom duchowień
stwa w zakresie sądownictwa. Autor wyróżnia jako dwa zupełnie różne 
przywileje privilegium  fori, wyłączające osoby duchowne z pod sądo
wnictwa sędziów świeckich, oraz privilegium  canonis, nadające niety
kalność osobistą duchownym i zajmuje się tylko pierwszym z pośród 
nch, badając jego charakter i Istotę na przestrzeni czasu od połowy 
X II do końca X IV  wieku.

N a zakończenie wymienić należy tezę doktorską Noël Didier 27), po
święconą sprawie patronatu kościelnego we Francji w okresie od 1180 
do 1320 roku.

** *

24) Étude critique sur les L ivres des A ssises de Jérusalem. P a ris . Jo u v e . 
1923 in-8° s. 186.

25) Histoire de la propriété ecclésiastique en Ira tice  to m e  II. La propriété 
ecclésiastique et les droits régaliens ci l’époque carolingienne.

fasc. 1. Les étapes de la sécularisation des biens d’église du V II I  au IX
siècle. L ille  1922, in-8° s. XII-t-294.

fasc . 2. Le droit du roi sur les églises et les biens d’église V II I—X  s.
L ille  1926, in-8° s. V III-|-508.

fasc. 3. L a dispersion des droits régaliens à la f i n  de l’époque Carolin
gienne. L ille  1928, in-8° s. V  I-f—178.

26) Le p riv ileg ium  fo r i  en France du décret de Gratien à la f i n  du X lV e  
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Jedną z większych bolączek dotychczasowych badań nad historją 
prawa i ustroju francuskiego był brak opracowań monograficznych zaj
mujących się lokalnemi zwyczajami prawnemu a uwypuklających różnice 
i podobieństwa, jakie między .niemi zachodzą. Produkcja ostatnich lat 
dziesięciu częściowo zaczyna tę lukę wypełniać, ale to narazie kropla 
w morzu.

Jeżeli pozwalam sobie formułować tego rodzaju sąd, to tylko dlate
go, że bliższe badania nad ustrojem feodalnym, którym się specjalnie 
zajmuję, przekonały mnie, że większość dotychczasowych badań w tej 
dziedzinie to próba syntezy bez odpowiednich materjałów po· temu, to 
tworzenie jednej całości z fragmentów niewiele z sobą mających wspól
nego. W eźmy ustrój feodalny w świetle któregokołwiekbądź kompen- 
djum francuskiego, a, przekonamy się, że obraz tam podany nie zawsze 
zawiera jedynie cechy, charakteryzujące każdy wogóle ustrój feodalny. 
Bardzo często znajdujemy tam obok cech ogólnie występujących cechy 
o zabarwieniu czysto lokalnym, skądinąd bardzo nawet ciekawe, ale 
wprowadzające .w błąd czytelnika, o ile ,są podane na tem miejscu. Ten 
brak właśnie ścisłego rozróżnienia cech ogólnych danej instytucji od 
jej przejawów lokalnych —  to największa, zdaniem mojem wada do
tychczasowych opracowań syntetycznych.


