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W proponowanej przez siebie typologii źródeł pisanych do historii społeczno-gospodarczej, francuski badacz wyodrębnia więc: a) źródła dotyczące codziennych relacji społeczno-ekonomicznych (les textes de la pratique): dyplomy, kartularze, libri traditionum, akta procesów i dochodzeń, b) źródła normatywne (les textes d'organisation): rozmaite kodyfikacje
i teksty stanowiące wykładnie prawa, c) źródła o charakterze masowym (les textes quantitatifs): wszelkiego typu listy osób,
rachunki, księgi rachunkowe, akta taryf celnych itp. Do wszystkich tych źródeł odnosi się to samo zasadnicze pytanie
0 metody ich porządkowania i interpretacji, zwłaszcza — o możliwości stosowania metod kwantytatywnych. Fossier daleki
jest tutaj od pesymizmu poprzednich generacji historyków, którzy postrzegali średniowiecze jako epokę „prestatystyczną",
zarazem jednak przestrzega przed absolutyzowaniem uzyskiwanych danych liczbowych, które winny być interpretowane
przy uwzględnieniu całego kontekstu kulturowego i mentalnego epoki.
Zainteresowania specjalistów w dziedzinie historii społeczno-gospodarczej rozszerza się na jeszcze inne typy źródeł
pisanych (les textes littéraires) i na źródła niepisane, zwłaszcza o charakterze materialnym. Ich prezentacja w omawianej
książce nie wykracza jednak poza uwagi ogólnikowe i chyba nie może być inaczej, jeśli Autor porusza zagadnienia tak
odmienne jak antropologia, archeozoologia, botanika historyczna itd.
Przejdźmy do ostatniej części omawianej publikacji. Miała ona pokazać, w jaki sposób, na przykładzie przedstawionych uprzednio źródeł i metod krytyki, odbywa się rekonstrukcja przeszłości. Tę operację możemy śledzić na podstawie 22
tematów (dossiers), kluczowych lub reprezentatywnych dla historii społeczno-ekonomicznej średniowiecza. Analiza każdego zagadnienia przebiega według tego samego schematu: czytelnik otrzymuje podstawową bibliografię, tekst źródłowy
w języku oryginalnym i jego francuskie tłumaczenie oraz komentarz historyczny. Obok kwestii demograficznych, takich jak
liczebność populacji średniowiecznego Zachodu, struktura wiekowa i ruch naturalny ludności, zostały przedstawione liczne
zagadnienia dotyczące funkcjonowania rodziny, np. pozycja kobiety, zawieranie małżeństwa oraz relacje pokrewieństwa
1 powinowactwa.
Druga grupa omawianych tematów dotyczy materialnych podstaw bytu rodziny (pożywienie, organizacja domu), ale
potem ich logiczne następstwo trochę się załamuje. Mianowicie przed prezentacją poszczególnych grup społeczeństwa
średniowiecznego, Autor uznał za stosowne przedstawić problemy władzy, wojny i pokoju. Zagadnienia ściśle ekonomiczne, związane z wytwórczością i handlem zostały ograniczone tylko do paru przykładów (zboże, bydło, produkcja żelaza
i tkanin, rozwój gospodarki kredytowej). O dość chaotycznej konstrukcji tej części książki może świadczyć fakt, że funkcjonowanie pieniądza w średniowieczu omówiono dopiero w przedostatnim dossier.
Do wszystkich tych tematów można odnieść jedną uwagę generalną. Otóż w ich omówieniu uderza powierzchowność
ujęcia i tradycjonalizm metodologiczny. Wynika on przede wszystkim z faktu, że Autor zna i cytuje niemal tylko i wyłącznie
literaturę francuską, podczas gdy np. dla antropologicznej refleksji nad wojną w średniowieczu przydatne byłoby uwzględnienie nowszych prac niemieckich na temat średniowiecznych rytuałów życia społecznego8. Wcześniej zaś, w uwagach
bibliograficznych do dossier dotyczącego kobiety w średniowieczu, zabrakło jakiejkolwiek wzmianki na temat ważnego
nurtu historiograficznego, znanego jako gender studies9.
Dla porządku należy jeszcze odnotować kilka uchybień formalnych. Książka R. Fossier właściwie nie ma zakończenia.
Zabrakło też jakiegokolwiek indeksu, chociażby alfabetycznego indeksu autorów prac, cytowanych w bibliografiach załącznikowych do poszczególnych części. Z kolei w perspektywie całej serii, książka ta stanowi poważny krok wstecz w stosunku
do założeń wyjściowych. W potoku wielosłowia początkujący historyk znajduje tu niewiele jasnych i konkretnych wskazówek, ułatwiających postępowanie badawcze. Co więcej, jeśli we wcześniejszych tomach serii L'Atelier du médiéviste próbowano przekroczyć horyzont problematyki i publikacji wyłącznie francuskich10, to tutaj ten wysiłek został niemal całkowicie
zarzucony.
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Thomas F r e n z , Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen, Bd. 2), Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2. aktualisierte
Aufl. 2000, ss. 168, 15 tablic, 1 wkładka.
Od czasu opublikowania w serii „Meisters Grundriss der Geschichtswissenschaft zur Einführung in das Studium der
deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit" podręcznika Ludwiga Schmitz-Kallenberga, Die Lehre von den
Papsturkunden (w: R. Thommen, L. Schmitz-Kallenberg, Urkundenlehre, cz. I-II, Leipzig-Berlin, wyd. 2 1913, s. 56-116)
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Ten sam problem napotykamy we wcześniejszej części książki, poświęconej źródłom. Tam np. refleksja nad wartością poznawczą średniowiecznych
libri traditionum i libri donationum mogłaby zostać wzbogacona o wnioski, płynące z nowszych publikacji niemieckich (P. Johanek) i anglosaskich
(P. G e a r y ) .
Próbę znacznie szerszego spojrzenia podejmowano też we wcześniejszych opracowaniach syntetycznych gospodarki średniowiecznej. Zob. Ph. Contamine, M. Bompaire, S. Lebecq, J.-L. Sarrazin, L'économie médiévale, Paris 1993.
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wiedza o dokumencie papieskim dzięki badaniom przedstawicieli przede wszystkim dyplomatyki niemieckiej, austriackiej,
francuskiej, włoskiej oraz angielskiej ulegała wydatnemu pogłębieniu. W 1986 r. ukazało się pierwsze wydanie książki,
stanowiącej przedmiot niniejszego omówienia, a w kilka lat później jej przeredagowane tłumaczenie na język włoski pt.
I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna (Città del Vaticano 1989; Littera antiqua 6). Nowy podręcznik
doczekał się już wszechstronnej dyskusji na forum międzynarodowym, niestety bez udziału ze strony dyplomatyków polskich, co wynika z załączonego w obecnym wydaniu zestawienia 22 recenzji, opatrzonych polemicznym komentarzem
(s. 153-157). Już tylko dla tego powodu, a także dla zarysowującego się braku kontaktu z najnowszymi osiągnięciami w tej
dziedzinie, celowe wydaje się jego omówienie.
Thomas Frenz od początku swej działalności naukowej koncentrował się na dyplomatyce papieskiej. Znalazło to
wyraz w temacie jego rozprawy habilitacyjnej: Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 1471-1527 (Tübingen 1986;
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 63). Obecnie uznać go można obok Brigide Schwarz, Haralda
Zimmermana czy Petera Herde za najwybitniejszego znawcę tej problematyki w Niemczech.
Wykład został usystematyzowany w ośmiu rozdziałach, omawiających kolejno rodzaje dokumentów, język, pieczęć,
księgi regestrów, kancelarię, czynności związane z wystawieniem dokumentu (der Geschäftsgang), dokumenty soborowe,
kardynałów, urzędów kurii papieskiej (die nichtpäpstlichen Papsturkunden) oraz zestawienia bibliografii. Oprócz wewnętrznego podziału rozdziałów na mniejsze jednostki, dodatkowo dla wygody użytkownika, został przeprowadzony w obrębie
całości praktyczny podział na paragrafy. Na początku rozdziałów i podrozdziałów identycznie jak w skrypcie Pauliusa
Rabikauskasa, Diplomatica pontificia (Roma, wyd. 6, 1998), część teoretyczna została poprzedzona bogatym wyborem
wielojęzycznej literatury, odnoszącym się do omawianego zagadnienia.
W polskiej historiografii wciąż funkcjonuje dychotomiczny podział dokumentów papieskich na bullae i brevia, przeprowadzony przez Juliusa von Pflugk-Hartunga na przełomie XIX/XX w. Z zamieszczonej przez T. Frenza konkordancji
(§ 6) jasno zaś wynika, że nie odpowiada on już współczesnej klasyfikacji, daleko bardziej różnicującej wytwory kurii
papieskiej. Obecnie naukowa terminologia wyróżnia: privilegia, bullae w ścisłym tego słowa znaczeniu (bulla adperpetuam
rei memoriam), bulle konsystorskie, encykliki, litterae cum filo serico, litterae cum filo canapis, brevia, motuproprio oraz listy.
Dokonana dalej charakterystyka poszczególnych rodzajów dokumentów papieskich (§§ 12-44) pozwala na stwierdzenie, że
ich forma zewnętrzna oraz treść była formułowana w sposób szablonowy i ściśle ustalony dla danego typu. Przy korzystaniu
z tej części lepiej jednak posiłkować się podobiznami z Acta pontificum, collegit Iulius Battelli (Città del Vaticano, wyd. 2
1965; Exempla scripturarum 3), niż załączonymi tablicami, opartymi dość jednostronnie na nowożytnym materiale archiwalnym (wyjątek nr 1). Notabene w wersji włoskiej tablic jest dwa razy więcej, znacznie lepiej reprodukowanych, a co
ważniejsze — prezentujących archiwalia w szerszym przekroju czasowym.
Z pozostałych partii podręcznika na szczególną uwagę zasługuje ukazanie wysoce zbiurokratyzowanego procesu wystawienia dokumentu dla petenta, zazwyczaj na podstawie przedłożonej supliki. Na przykładzie expeditio per cancellariam
autor przedstawił sześć etapów, tj. a) sporządzenie konceptu, b) sporządzenie czystopisu, otaksowanie dokumentu i opłata,
c) pierwsza kontrola czystopisu i opłaty, d) druga kontrola czystopisu, e) opieczętowanie i opłata, f) regestracja i opłata
(§§ 121-132). Większość z tych czynności pozostawiła w ściśle określonych miejscach dokumentu znaki kancelaryjne. Ich
rozmieszczenie, możliwe w aż trzydziestu różnych miejscach, zostało dokładnie opisane i zilustrowane na modelu, co
należy uznać za świetną pomoc, zwłaszcza dla wydawców regionalnych kodeksów dyplomatycznych. Przy okazji zaznaczmy,
że listę opłat kancelaryjnych w groszach turońskich wprowadziła dopiero reforma Jana XXII. Wcześniej, o czym autor nie
wspomniał, taksę podawano w solidach i denarach (zob. Michael Tangl, Das Taxwesen der päpstlichen Kanzlei vom 13. bis
zur Mitte des 15. Jahrhunderts, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung" 13, 1892, s. 1-106).
Wykład zamyka obszerny wykaz źródeł i literatury (s. 118-152), w którym z publikacji polskich został odnotowany
jedynie pierwszy tom Bullarium Poloniae. Z przeprowadzoną selekcją literatury nie będziemy polemizowali, lecz do zamieszczonych informacji o reedycjach można dokonać szeregu uzupełnień. Dobrą egzemplifikację stanowią często cytowane
w historiografii artykuły M. Tangla w większości przedrukowane w tegoż, Das Mittelalter in Quellenkunde und Diplomatik.
Ausgewählte Schriften, Bd. 2 (Graz 1966, „Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte" 12).
Niezaprzeczalnym walorem tego kompendium jest jego użyteczność zarówno dla specjalisty, poszukującego głównie źródła szybkiej informacji bibliograficznej, jak i dla uczestnika uniwersyteckiego kursu nauk pomocniczych historii,
który otrzymuje miejscami może nazbyt zwięzłe, chociaż czasem nawet za bardzo, wprowadzenie w meandry dyplomatyki
papieskiej. Signum temporis w nowym, rozszerzonym w stosunku do poprzedniego aż o 54 strony wydaniu, to zastosowanie
systemu odsyłaczy do aktualizowanej na bieżąco internetowej strony domowej prof. T. Frenza, zamieszczonej pod adresem:
http://www.phil.uni-passau.de/histhw.
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