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Praca nie zawiera korkondancji względem wcześniejszych wydań. Jest to jej poważnym mankamentem. Inskrypcje były 
bowiem wielokroć wydawane, komentowane, odmiennie rekonstruowane. 

Powtórzmy stwierdzenia wcześniejsze: mamy do czynienia z pracą niezmiernie ważną, która w epigrafice ziem Mezji 
Dolnej zajmie miejsce poczesne. Powyższe uwagi szczegółowe wyraźnie na to wskazują. Ich zadaniem było wykazanie zarówno 
osiągnięć Autora, jak i również jego przeoczeń, czy też nieuzasadnionych poprawek. W ostatnim przypadku nie chodziło 
podpisanemu bynajmniej o deprecjację wartości książki, lecz o ułatwienie z jej korzystania. 

Leszek Mrozewicz 

WYKAZ SKRÓTÓW 

AE - 1'Aimee Epigraphjąuc, Paris 
Besevliev - V. Besevliev, Epigralski prinosi, Sofia 1952 
C1L - Corpus Inscriptionum Latiiiarum, Berolinii 
Gerov, Romanizmat - jak przyp. 3, punkt a 
ILS ~ H. Des&au, Inscriptioncs Latinae selecte Berolinii 
Kalinka - E. Kal inka , Antike Denkmaler in Bulgarien, Wien 1906 

Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica 
München, 16.-19. September 1986, Teil I: Kongreßdaten und Festvorträge. Literatur und 
Fälschungen, ss. 780+ 6 fot; Teil II: Gefälschte Rechtstexte. Der bestrafte Fälscher, ss. 748 + 2 fot; 
Teil HI-IV: Diplomatische Fälschungen (I), ss. 726+12 fot; (II), ss. 724+ 21 fot; Teil V: Fingierte 
Briefe. Frömmigkeit und Fälschung. Realienfälschungen, ss. 752 + 8 fot; Teil VL Register, ss. 215; 
Monumenta Germaniae Historica. Schriften Bd. 33, I-VI. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 
1988-1990. 

Na podstawie powyższych danych bibliograficznych można by odnieść mylne wrażenie, iż recenzowane pięć tomów 
Fälschungen im. Mittelalter jest zbiorem opublikowanych referatów, które wygłoszono na międzynarodowym kongresie 
w Monachium. W rzeczywistości jednak referaty wygłoszone podczas obrad kongresu, chociaż był pomyślany z dużym 
rozmachem, stanowią skromną część opublikowanych rozpraw (27 na 153). Kongres w Monachium został zorganizowany 
przez Monumenta Germaniae Historica, instytucję której zasług na polu edycji źródeł nie sposób przecenić. Organizatorom 
kongresu przyświecał dwojaki cel: po pierwsze, aby przedstawić samą instytucję i jej osiągnięcia międzynarodowemu gremium; 
oraz po drugie, aby ukazać niezwykle frapujący i rozpowszechniony fenomen, jakim jest falsyfikat w jego najbardziej 
różnorodnym i szerokim aspekcie. Na wstępie trzeba od razu powiedzieć, iż w tej monumentalnej edycji oba cele zostały 
w pełni osiągnięte. 

Pierwszy tom recenzowanego wydawnictwa poświęcony jest fałszerstwom tekstów, które najogólniej można by określić 
jako historiograficzne. Zasadniczą jego część poprzedza: przedmowa prezydenta Monumenta Germaniae Historica profesora 
Horsta F u h r m a n n a , spis treści wszystkich pięciu tomów, wykazy skrótów oraz program wspomnianego kongresu wraz z listą 
uczestników. 

Tom pierwszy otwierają dwa artykuły wstępne: Umberto Eco (Tipologia delia falsificazione) poświęcony typologii 
fałszerstwa oraz Horsta F u h r m a n n a (Von der Wahrheit der Fälscher) starający się uchwycić cechy szczególne 
średniowiecznych fałszerstw. Ten ostatni Autor przyznaje, iż w średniowieczu, podobnie jak i w innych epokach, spotykamy 
niemało pospolitych fałszerstw, których dokonanie miało na celu zwykłe wzbogacenie się. Liczne były także jego zdaniem 
fałszerstwa służące poprawie własnej pozycji, do których badacz ten zalicza min. fałszerstwa żywotów, relikwii, odpustów, 
przepisów prawniczych itp. Najbardziej jednak charakterystyczne dla średniowiecza, chociaż nie tak liczne, były fałszerstwa 
mające na celu dobro wyższe, jak dobro wiary, hierarchii całego Kościoła, porządku prawnego i stosunku do władzy 
państwowej. Autor charakteryzuje rozwój tego typu fałszerstw i buduje ich chronologię, począwszy od fałszerstw, które 
weszły do nowotestamentowego kanonu aż po rozbudzenie się krytycyzmu wobec tego typu fałszerstw na skutek rozłamu 
w Kościele, spowodowanego Reformacją. Po przeprowadzeniu analizy tego rodzaju fałszerstw w ciągu całego średniowiecza 
Autor zamyka swoją rozprawę interesującą konkluzją: „fałszerze, fałszerstwa i ich losy informują o charakterze epoki, 
kraju i społeczeństwa. Pod tym względem prowadzą one do prawdy: właśnie one mogą dostarczyć najważniejszych informacji". 

Właściwą treść tomu otwiera rozprawa Elizabeth A. R. Brown poświęcona średniowiecznym fałszerzom i ich intencjom, 
którą Autorka opatrzyła znamiennym tytułem: Falsitas pia sive reprehensibilis. Autorka zwraca uwagę, iż główna fala 
fałszerstw przypada na XI - XII stulecie i związana była ze wzrostem znaczenia prawnego dokumentów. Fałszerze wykazywali 
się wielką pomysłowością, szukano odpowiednich pisarzy, starano się naśladować dawne ręce, fałszowano tłoki pieczętne. 
Wiele osób, zwłaszcza instytucji, było zmuszonych do fałszowania dokumentów, aby uzyskać formalną podstawę prawną do 
posiadanych niekiedy od dawna dóbr. 

Fałszerstwa w historiografii omawia ogólnie rozprawa Franza-Josefa Schmale (Fälschungen in der Geschichts-
schreibung). Autor słusznie zauważa, iż zagadnienie fałszerstwa w średniowiecznej historiografii nie jest tak jasne i jednoznacz-
ne, jak np. w dyplomatyce. Nie można jak w przypadku dokumentów oprzeć się na formalnych kryteriach, gdyż formy 
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w dziejopisarstwie są indywidualne i otwarte. Dowodzenie na podstawie stylu, języka i formy literackiej, iż dane dzieło 
historyczne należy do innej epoki, niż samo podaje, okazało się wielokrotnie błędne. Jeszcze ostrożniej, zdaniem Autora, należy 
oceniać prawdomówność dzieł historiograficznych. O fałszerstwie może być dopiero mowa, gdy potrafimy dowieść zamiar 
dezinformowania czytelnika. Autor ilustruje to na przykładzie wielu przekazów. Prowadzi go to do niezmiernie interesujących 
wniosków: to co w naszym dzisiejszym przekonaniu mija się z prawdą, w tamtym czasie nie było ani jednym, ani drugim, lecz 
metodycznym wymogiem, było ewentualnie uwarunkowane celem moralnym. 

Dalszą część tomu zajmują artykuły, poświęcone traktatom i listom Pseudo-Areopagity (VI w.), i innym fałszerstwom 
powstałym w związku ze sporem o inwestyturę, żywotowi ostatniego króla anglosaskiego Harolda, fikcyjnym pochówkom 
biskupów z Verden. 

Szczególnie interesujący jest artykuł Rolfa Sprandela , omawiający problem fałszerstwa nie z punktu widzenia 
dzisiejszego badacza, lecz z punktu widzenia człowieka, żyjącego w późnym średniowieczu. Przedmiotem analizy 
R. Sprandela jest nie tylko fałszerstwo „pisane", ale w ogóle fałszerstwo rozumiane jako oszustwo. Podstawę źródłową 
tej rozprawy stanowi około 250 kronik niemieckich z lat 1347-1517. Autor wykazuje, iż świat późnego średniowiecza 
jest pełen fałszerstw. Ówczesny człowiek miał nie tylko do czynienia z fałszywymi dokumentami czy kłamliwymi 
informacjami w kronikach, ale także z fałszywymi relikwiami i cudami, nieprawdziwymi przepowiedniami, fałszywymi 
pieniędzmi, herbami, chorymi, a nawet fałszywymi papieżami. R. Sprandel zauważa, iż fałszerstwo należało do stałych 
elementów dnia codziennego. Trafnie ujmuje to jedna z kronik kolońskich: In rebus humanis falsa cum veris sepius 
intermiscent. Tenże Autor przytacza zdumiewające przykłady, np. kradzież pieczęci, za pomocą której sporządzano 
fałszywe skrypty dłużne. Pisze też o podrobieniu pieczęci jednego z biskupów, dzięki czemu fałszerzowi udało się 
zdobyć obywatelstwo Zurychu. Szczególną uwagę poświęca Autor listom zawierającym fałszywe informacje, którymi 
posługiwano się bardzo często w polityce lub podczas działań wojennych. Wśród nich osobliwa była informacja 
kronikarza Jana Knebela z Bazylei, iż papież kazał w Wenecji zatruć wodę święconą, aby rzucić podejrzenie na 
jednego z kardynałów, iż chciał go zamordować. R. Sprandel przytacza zdumiewające oszustwa natury religijnej. 
Według relacji kronikarza Diessenhofena minoryci w Konstancji sfingowali cud z pomocą krwi zwierzęcej. Natomiast 
franciszkański kronikarz Glassberger miał odkryć, iż u dominikanów był stigmatisatus non miraculo sed malitia. Inny 
z kronikarzy donosi o pewnym kanoniku, który sporządził krwawiącą hostię, aby ściągnąć pielgrzymki. Jeszcze 
ciekawsze są przykłady fałszywych symboli oraz przypadki posługiwania się fałszywym imieniem Używanie fałszywego 
herbu lub imienia należało do ulubionych forteli wojennych. W czasie wojen często też przywdziewano mundury 
przeciwnika czy wysyłano fałszywych heroldów. Niekiedy mistyfikacje średniowieczne spowodowane były przez nad-
zwyczajne okoliczności. R. Sprandel, powodując się na Marcina z Fuldy, opisuje osobliwy przebieg konklawe z 1378 r. 
Mianowicie na skutek presji mieszkańców Rzymu, zwrócili się kardynałowie do jednego spośród nich, którego Rzy-
mianie życzyli sobie jako papieża, aby udał, iż został wybrany najwyższym kapłanem. Gdy niebezpieczeństwo minęło, 
yerus papa został przedstawiony. 

Codzienne stykanie się z fałszerstwem musiało skłaniać ówczesne społeczeństwo do poszukiwania środków zaradczych. 
Autor przytacza całą listę takich środków, które doskonale ilustrują ówczesną świadomość społeczną. 

Tilman Struve zajął się fenomenem „fałszywych Fryderyków" w późnym średniowieczu. Autor z ogromnym 
znawstwem przedstawia uwarunkowania tego zjawiska. Z jednej stony szereg krążących wówczas przepowiedni o „ce-
sarzu końca świata" (Endkaiser) przyczyniało się do ciągłego odradzania się tego zjawiska, a z drugiej - chaos poli-
tyczny i napięcia społeczne tak charakterystyczne dla okresu, zapoczątkowanego upadkiem Staufów. Autor słusznie 
kładzie nacisk na uwarunkowania społeczne. Należało jednak zastanowić się, czy istnieje jakiś związek między pojawie-
niem się pierwszych „fałszywych Fryderyków" a ideologią na dworze Fryderyka II w schyłkowym okresie jego pano-
wania. Autor nie rozważa tej kwestii, mimo iż jest wiele oznak przemawiających za jej wiarygodnością. Z prac H. M. 
Schal lera [m.in. Die Kaiserdee Friedrichs II., w: Stupor mundi. Zur Geschichte Friedrichs II. von Hohenstaufen, 
Darmstadt 1982, s. 494-526] dowiadujemy się, jak bardzo owa Endkaiseridee umacniała się i rozwijała na dworze 
cesarskim po krucjacie i koronacji Fryderyka w Jerozolimie. W świetle powstałych wówczas utworów ku czci Frydery-
ka H. M. Schaller zauważa, iż na dworze obowiązywał pogląd, że das staufische Haus ist das letzte Kaiserhaus der 
menschlichen Geschichte und wird herrschen bis zum Jüngsten Gericht. Wiele przemawia za tym, iż sam Fryderyk II 
miał nadzieję być nieśmiertelnym władcą. Aby dać wyraz tej nadziei przywdziewał szaty koloru zielonego, symbolizują-
cego właśnie nieśmiertelność. Idea ta, tak żywa na dworze, musiała być także znana zwykłym mieszkańcom, jeżeli nie 
całego Cesarstwa, to przynajmniej Królestwa Sycylijskiego. Znamienne, iż właśnie w tym królestwie pojawiają się 
pierwsi „fałszywi Fryderycy". 

Do najciekawszych artykułów należy niewątpliwie rozprawa Walthera Lammersa (Unwahres oder Verfälschtes in der 
Autobiographie Karls IV.?), który poddał dokładnej analizie dwa, wydawałoby się zupełnie nieistotne, fragmenty Autobiografii 
Karola IV: 1) sen Karola z 15 VIII 1333 r. we wsi Terenzo w pobliżu Parmy oraz 2) niezrozumiałe poruszanie się pucharu na 
zamku praskim w pokoju, w którym spał Karol wraz ze swoim pokojowcem, na przełomie października i listopada 1335 r. 
Obydwa fragmenty były przez historyków co najwyżej traktowane jako przykład typowej mentalności ludzi średniowiecza. 
Obowiązkiem recenzenta polskiego jest przypomnienie, że drugi z wymienionych fragmentów Autobiografii Karola IV został 
nawet przetłumaczony i opublikowany z myślą zilustrowania takiego sposobu myślenia w jednym z polskich wydawnictw 
źródłowych dla uczniów szkół średnich. W. Lammers potraktował oba wydarzenia z największą uwagą. W przypadku 
pierwszego wydarzenia, które spowodowane było tragiczną śmiercią Guigo VIII, jednego z sojuszników Luksemburgów, Autor 
skrupulatnie porównał relacje innych współczesnych przekazów z tokiem narracji Autobiografii, w której Karol IV opisywał 
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swoje przeżycie zapewne z perspektyw lat siedemnastu. W. Lammers szczegółowo i przekonywająco zrekonstruował stan 
psychiczny cesarza. Dochodząc ostatecznie o przekonania, iż dwie wspomniane relacje nie zostały zmyślone (zafałszowane) 
przez Karola, Autor próbuje wyjaśnić te niecodzienne wydarzenia na gruncie parapsychologii. Idąc za specjalistami tej 
dyscypliny, W. Lammers zwraca uwagę, iż takie przeżycia Karola zdarzają się najczęściej młodzieńcom, którzy ze względu 
na otaczające ich warunki znajdują się w stanie silnego napięcia psychicznego. Jakkolwiek W. Lammers w końcowej 
części swojej rozprawy zbyt daleko posuwa się w akceptacji różnych ryzykownych tez parapsychologii, to jednak 
pomysłowość Autora oraz nowatorstwo takich badań budzą uznanie. Nie ulega również wątpliwości ostateczny wynik 
badań W. Lammersa: analizowane dwa fragmenty Autobiografii nie są mistyfikacją Karola IV, lecz stanowią ważne źródło 
dla zrozumienia jego osobowości. 

Edward Po tkowsk i swój artykuł o fikcyjnych biografiach biskupów polskich zamieszczonych w Katalogach Jana 
Długosza poprzedził zwięzłym, ale treściwym wstępem, informującym o dziejopisarstwie Długosza i o ostatnich osiągnięciach 
badawczych polskiej historiografii na tym polu. E. Potkowskiemu udało się na kilku stronach przedstawić wszystko to, co 
świadczy o wyjątkowości dziejopisarstwa Długosza nie tylko w polskiej, ale także w europejskiej historiografii. Jeżeli chodzi 
natomiast o fikcyjne biografie biskupów polskich, to Autor wykazał z jednej strony, że Długosz bardzo wszechstronnie 
wykorzystywał źródła, z których wiele się do dnia dzisiejszego nie zachowało, ale z drugiej strony nie cofał się przed 
amplifikacją. Wprawdzie świadomość powyższego faktu nie jest nowa w historiografii polskiej, ale badania E. Potkowskiego 
pozwalają nam znacznie lepiej zrozumieć, kiedy i z jakich powodów Długosz posuwał się do amplifikacji. W świetle ostatnich 
sporów historyków polskich o wiarygodność przekazu Długosza rozprawa E. Potkowskiego nabiera szczególnego znaczenia. 

Równie interesująco przedstawia się drugi tom recenzowanego wydawnictwa, poświęcony fałszerstwom tekstów 
prawnych. Brak wprawdzie w tym tomie artykułu wprowadzającego, ale szereg uwag ogólnych o fałszerzach tego 
rodzaju źródeł zawiera artykuł P. L a n d a u a (Gefälschtes Recht in den Rechtssammlungen bis Gratian). Dowiadujemy 
się z niego, że fałszerstwo kolekcji prawnych jest problemem o wiele bardziej skomplikowanym niż dokumentów czy 
przekazów historiograficznych. W pewnym sensie każdy apokryf może być uznany za falsyfikat. P. Landau zwraca 
uwagę, że apokryfem jest przede wszystkim tekst prawniczy, który został błędnie przypisany pewnemu autorowi i to bez 
względu na to czy dokonano tego przez pomyłkę, czy też świadomie. Są na przykład zbiory prawa kanonicznego, 
których początki nie mają nic wspólnego z fałszerstwem, z czasem jednak przypisano je prawnikom, którzy nie byli ich 
autorami. Apokryficzny charakter takie pisma zyskiwały także przez interpolacje lub opuszczanie pewnych przepisów 
prawnych. Teksty prawne ulegały również dużym zmianom pod wpływem tłumaczenia. Podstawowy zrąb przepisów 
prawa kanonicznego był początkowo zredagowany w języku greckim i w trakcie tłumaczenia na język łaciński sens 
niektórych postanowień uległ zmianie. 

W dalszej części ten sam Autor omawia kolejno znaczenie sfałszowanych i apokryficznych tekstów prawnych aż 
po Dekret Gracjana. Autor przypisuje ogromną rolę fałszerzom w rozwoju prawa. Dzięki powszechności i wszech-
stronności fałszerstw do XII w. mogły wykształcić się systemy prawne, które odpowiadały potrzebom i interesom 
różnych grup ówczesnego społeczeństwa. Wraz z powstaniem dzieła Gracjana kończy się okres wielkich fałszerstw 
tekstów prawnych. Wprawdzie pojawiają się i po Gracjanie liczne fałszerstwa, ale według P. Landaua nie miały one 
żadnej szansy na oficjalne uznanie z dwóch powodów. Po pierwsze, papież Innocenty III uznał Dekret Gracjana za 
oficjalny zbiór przepisów prawnych; po drugie, co zdaniem Autora jest najistotniejsze, zmienił się stosunek ówczesnych 
jurystów do tekstów prawnych. Mianowicie interpolacje i fałszerstwa zastąpili średniowieczni prawnicy począwszy od 
samego Gracjana interpretacją przepisów prawnych, co pozwoliło im na rozwiązanie wyłaniających się problemów 
prawnych. 

Artykuł Wolfganga S t ü r n e r a poświęcony jest analizie autentycznej i fałszywej wersji dekretu o wyborze papieża z 1059 r. 
(Das Papstwahldekret von 1059 und seine Verfälschung). Autor wykazuje zdumiewającą pomysłowość i przenikliwość 
w badaniu zagadnienia, które, wydawałoby się, zostało już całkowicie rozpoznane. Gdy w 1960 r. ukazała się poświęcona temu 
zagadnienu monografia H.-G. Krausego, to wydawało się, iż wszystkie aspekty i niuanse zostały ostatecznie wyjaśnione, 
a dalsze możliwości badawcze wyczerpane. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, tylko badania tekstologiczne mogły 
przynieść nowe rozwiązania. Dokonał tego w 1986 r. Detlev Jasper, który zestawił w swojej rozprawie nie tylko dotychczas 
uwzględnione przekazy tego dekretu, ale także nowo odnalezione teksty zarówno przekazu autentycznego, jak i sfałszowanego. 
Nowa podstawa źródłowa pozwoliła mu na sformułowanie nowych wniosków badawczych, a zwłaszcza na wysunięcie tezy, iż 
sfałszowany tekst dekretu powstawał na początku 1076 r. wśród północnowłoskich zwolenników Henryka IV. W. Stürner 
zauważa jednak, iż postanowienia sfałszowanego tekstu są w pewnej mierze sprzeczne z tym, co głosiła wówczas oficjalna 
propaganda dworu Henryka IV. Otoczenie Henryka IV podkreślało znaczenie „ludu rzymskiego" przy wyborze papieża. 
Natomiast sfałszowany dekret odmawia „ludowi rzymskiemu" jakichkolwiek praw przy wyborze biskupa Rzymu. Szczególna 
rola kardynałów przy wyborze i pozbawienie praw „ludu rzymskiego" świadczą, zdaniem Autora, iż sfałszowany dekret 
o wyborze papieża powstał w kręgu owych trzynastu kardynałów, którzy w 1084 r. przeszli na stronę Wiberta. Jak dowodzi 
W. Stürner, głoszone w tym środowisku poglądy o wyborze papieża są całkowicie zgodne z postanowieniami 
sfałszowanego dekretu. 

Brigitte Med una zajęła się znaną z mandatów papieskich formułą non obstantibus (Ein Versuch zur Bekämpfung 
erschlichener Rechtstitel in der päpstlichen Kanzlei des hohen Mittelalters). Autorka przytacza na wstępie znamienną definicję 
fałszywego dokumentu, powstałą w latach 1181 -1185 w diecezji Sens: Falsa autem epistoła dupliciter dicitur vel in cancellaria 
non facta vel per precum mendatia impetrata. Różne warianty tej formuły występują w wielu rozprawach ówczesnych 
kanonistów. Opiera się ona, jak zauważa Autorka, na późnoantycznym przepisie prawa rzymskiego, które zostało również 
uwzględnione przez Gracjana. Według tej zasady ważność dokumentu zależała także od Veritas precum. Przepis ten spotykamy 
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zarówno w rozprawach kanonistów bolońskich, jak i pozostających pod ich wpływem prawników francuskich. Naj-
istotniejsze jest jednak to, że zasada ta była w pełni akceptowana przez kancelarię papieską przy sporządzaniu reskryptów, 
to jest pism będących odpowiedzią na supliki kierowane do papieża. W dalszej części artykułu Autorka omawia znaczenie 
różnych formuł w reskrypcie papieskim, które miały niejako automatycznie pozbawiać mocy prawnej mandatów, 
wyłudzonych podstępnie (de conscientia pape; si ita est; si res ita esse noveritis). Inne formuły nadawały wybranemu 
mandatowi najwyższą rangę, gdy w jakiejś sprawie zostało wydanych kilka, czasami sprzecznych, mandatów (de scientia 
certa; mentio de commisione priori oraz non obstantibus) Ta ostatnia formuła wykształciła się już w reskryptach papieża 
Aleksandra HI, a ostateczne jej znaczenie prawne zostało przyjęte przez Innocentego HI. Umożliwiała ona również Stolicy 
Apostolskiej rozsądzenie określonego sporu z pominięciem pewnych przepisów prawnych lub wcześniej wydanych 
dokumentów papieskich. 

Tomy trzeci i czwarty „Fälschungen im Mittelalter" poświęcone są fałszerstwom dokumentów. Artykuły zamiesz-
czone w tych tomach cechuje niezwykła różnorodność. Pod względem terytorialnym obydwa tomy obejmują niemal 
całą Europę z Bizangum włącznie, a pod względem chronologicznym - od IV w. aż po schyłek średniowiecza. Prob-
lematykę tę otwiera artykuł Carlricharda Brühla omawiający rozwój metod dyplomatyki, służących rozpoznawaniu 
fałszerstw (Die Entwicklung der diplomatischen Methode im Zusammenhang mit dem Erkennen von Fälschungen). 
Autor przyrównuje zmagania historyków z falsyfikatami do pracy inspektora policji kryminalnej, którego zadaniem jest 
wykazanie winy i pochwycenie przestępcy. Często jednak zarówno śledztwo inspektora, jak i analiza historyka są źle 
prowadzone i przestępca lub fałszywy dokument nie zostają zidentyfikowani. C. Brühl uważa, iż dostrzegamy tylko 
wierzchołek góry lodowej, gdyż większość fałszerstw dyplomatycznych nie została dotychczas rozpoznana. Składają się 
na to zdaniem Autora dwie przyczyny: 1) niewystarczające stosowanie metody dyplomatycznej oraz 2) subiektywny 
stosunek badacza do falsyfikatu. Obie przyczyny są ze sobą wzajemnie powiązane, gdyż badacze ograniczają świado-
mie lub nieświadomie stosowanie metody dyplomatycznej, aby nie znaleźć zbyt wielu falsyfikatów. W miejsce dawnego 
hiperkrytycyzmu pojawiła się obecnie tendencja, dążąca do „zrehabilitowania" wszystkich dotychczasowych dokumen-
tów. Autor tłumaczy te tendencje tym, że w naszym kręgu kulturowym fałszerstwo jest uznawane za niemoralne. 
Tymczasem znaczna część fałszerstw sporządzona była w obronie słusznie i prawnie posiadanych dóbr. Fałszerstwa 
najczęściej sankcjonowały istniejący stan prawny, a jedynie w wyjątkowych wypadkach były podstawą nieuzasadnio-
nych roszczeń. 

Druga część artykułu C. Brühla poświęcona jest rozwojowi dyplomatyki. Chociaż uznaje on zasługi mauryna Jean 
Mabillona w wypracowaniu podstaw dyplomatyki, to jednak zwraca uwagę, iż bollandysta Daniel Papebroch posłużył 
się w pełni wykształconą metodą dyplomatyczną na kilka lat przed Mabillonem. Papebroch w opublikowanym w 1675 r. 
dziele Propylaeum antiquarium circa veri ac falsi discrimen in vetustis membranis przeprowadził krytykę dokumentu, 
wystawionego rzekomo przez Dagoberta I dla jednego z klasztorów w Trewirze. C. Brühl zauważa, że przeprowadzonej 
przez Papebrocha analizy dyplomatycznej nie powstydziłby się żaden współczesny historyk. W dalszej części swojej 
rozprawy Autor przedstawia przełomowe momenty w rozwoju dyplomatyki. C. Brühl kończy swój artykuł zasygnalizowaniem 
negatywnych tendencji w dzisiejszej dyplomatyce. Należy do nich niewątpliwie niedostateczne uwzględnianie lub zgoła 
pomijanie analizy paleograficznej w badaniach dyplomatycznych, a następnie dawanie pierwszeństwa analizie historycznej 
przed dyplomatyczną. 

Spośród licznych artykułów warto jeszcze w kilku słowach przedstawić rozprawy, które wiążą się z dyplomatyką polską. 
Artykuł Gerarda Labudy o najstarszych dokumentach dla zakonu krzyżackiego w Prusach (Über die angeblichen und 
vermuteten Fälschungen des Deutschen Ordens in Preußen) porusza kwestie ważne nie tylko dla dyplomatyki. Od ponad stu 
lat zarówno niemieccy, jak i polscy badacze starają się wyjaśnić wszystkie problemy i zagadki, dotyczące dokumentów 
krzyżackich. Od ponad 50 lat problematyką tą zajmuje się również G. Labuda, który tu ograniczył się do najważniejszych 11 
dokumentów. Spośród trzech zachowanych egzemplarzy Złotej Bulli Fryderyka II z 1226 r. G. Labuda uznaje wersję G za 
kopię z XIV w., powstałą najprawdopodobniej w 1339 r. w związku z drugim procesem polsko-krzyżackim. Natomiast 
pozostałe dwa dokumenty K (egz. królewiecki) i W (egz. warszawski) są oryginałami, przy czym egzemplarz królewiecki został 
wystawiony pierwszy, a warszawski drugi. Autor odrzuca zarówno pogląd M. Per lbacha, iż pierwszy koncept bulli powstał 
w 1224 r., jak też przypuszczenia H. G r u m b l a t a i P. Z insmaie ra , iż dokument ten należy datować na lata trzydzieste. 
G. Labuda uważa, że na mocy tego dokumentu państwo krzyżackie stanowiło część idealnego Imperium Romanum, nie 
wchodząc jednak w skład Rzeszy Niemieckiej. Rozważania nad tym dokumentem zamyka konkluzja, iż Złota Bulla 
w momencie wystawienia jej przez kancelarię cesarską była programem na przyszłość i chociażby z tego powodu nie może być 
uznana za falsyfikat. 

Również za autentyczny uważa G. Labuda dokument księcia Konrada z 23 IV 1228 r., w którym nadaje on Zakonowi 
ziemię chełmińską. Autor zwraca uwagę, iż ten dokument, wzbudzający często wątpliwości badaczy, z punktu widzenia cech 
kancelaryjnych jest zupełnie zgodny z innymi ówczesnymi dokumentami Konrada. Najbardziej za autentycznością tego 
dokumentu przemawia jednak zdaniem G. Labudy nietypowa koroboracja: sigillis nostro etfratrum nostrorum omnium ducum 
Polonie — duximus roborare. Autor słusznie podkreśla, iż żaden fałszerz nie zdecydowałby się na umieszczenie tego zastrzeżenia 
w sporządzonym przez siebie dokumencie. 

Na szczególną uwagę zasługują ustalenia G. Labudy odnoszące się do przywileju Konrada z 1230 r. (Preußisches 
Urkundenbuch l/l, nr 75), zawierającego powtórne nadanie ziemi chełmińskiej Zakonowi. Dokument ten z dwóch powodów 
stanowi zagadkę, której nie udało się rozwiązać dotychczasowym badaczom. Mianowicie akt ten kończy się nieoczekiwanym 
passusem: Ego Gunterus episcopus Mazov. subscribo. Trzeba dodać, przy dokumencie przywieszona jest tylko pieczęć biskupa 
Guntera, który nie został wymieniony w testacji i koroboracji tego dyplomu. Brak pieczęci Konrada przy tym dokumencie 
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tłumaczyli historycy niemieccy tym, że zarówno Konrad, jak i wielki mistrz Herman von Salza nie poprzestali na tym 
dokumencie i dalej prowadzili rokowania. Badacze polscy natomiast przyjmowali, iż brak pieczęci Konrada można wyjaśnić 
tylko jego sprzeciwem wobec treści dokumentu. Obydwa poglądy brzmią nieprzekonywająco. Skoro bowiem, zdaniem 
G. Labudy, biskup Gunter nie został wymieniony ani w testacji tego dokumentu, ani w testacji dokumentu powstałego w tym 
samym czasie, a zawierającego nadanie Nieszawy Zakonowi, to oznacza, że biskup płocki z nie znanych nam powodów był 
nieobecny podczas wystawienia obu dokumentów. Ponieważ zgoda biskupa płockiego w sprawie nadania ziemi chełmińskiej 
była niezbędna, gdyż ziemia ta do 1222 r. była częścią diecezji płockiej, to Zakon uzyskał tę zgodę przez podpis i przywieszenie 
pieczęci biskupa płockiego do drugiego egzemplarza książęcego dokumentu. Pierwszy dokument wraz z pieczęcią Konrada, jak 
przyjmuje G. Labudą, zabrało poselstwo krzyżackie, udając się do wielkiego mistrza, natomiast drugi egzemplarz wraz 
z pieczęcią i podpisem biskupa pozostał w Prusach. Hipoteza Autora wyjaśnia, naszym zdaniem, wszelkie trudności związane 
z interpretacją tego dokumentu. 

Dużo uwagi poświęca G. Labuda analizie dokumentu kruszwickiego. Jak wiadomo, akt ten w naszym stuleciu 
został uznany przez wszystkich badaczy polskich za falsyfikat, natomiast przez niemieckich za autentyk. G. Labuda 
przyjmuje, iż jest on falsyfikatem krzyżackim z roku 1234. Zupełnie nowym elementem w argumentacji Autora jest 
pogląd, iż bulla papieska z 12 IX 1230 r. nie opiera się na dokumencie kruszwickim, jak przyjmuje część badaczy 
niemieckich, lecz wywodzi się z innego dokumentu papieskiego (18 I 1230 г.), w którym papież powołuje się na relację 
ustną Hermana von Salza. Spośród kolejnych dyplomów analizowanych przez Autora jeszcze tylko jeden okazuje się 
falsyfikatem. Chodzi mianowicie o rzekomy dokument biskupa płockiego dla Zakonu z 17 III 1230 r. W świetle ustaleń 
Autora trzeba zatem zgodzić się z jego wstępnym spostrzeżeniem: „Die Geschichte der Fälschungen zeigt uns, daß einige 
Fälschungen tatsächlich in den Kanzleien der Täter, andere nur am Schreibtisch der Forscher als reine Hinbildung 
entstanden". Na zakończenie można jedynie wyrazić żal, iż artykuł ten nie doczekał się - jak dotąd - wersji polskiej. 
Jest to bowiem już drugi artykuł G. Labudy w języku niemieckim, poświęcony tej problematyce (zob. Die Urkunden 
über die Anfänge des Deutschen Ordens im Kulmerland und in Preußen in den Jahren 1226-1243, w: Die geistlichen 
Ritterorden Europas (Vorträge und Forschungen 26), hrsg. von J. F leckens te in u. M. Hel lmann , Sigmaringen 1980, 
s. 229-316). 

Kolejne studium, pióra Kazimierza Bobowskiego , omawia zagadnienie autentyczności dokumentów zachodnio-
pomorskich (Zur Frage Echtheit westpommerscher Urkunden bis zum Ende des 13. Jahrhunderts). Autor przedstawia 
krótki zarys badań nad dokumentami zachodniopomorskimi, omawia znaczenie opublikowania w 1970 r. pierwszego 
tomu Pommersches Urkundenbuch, a następnie przechodzi do charakterystyki dokumentów klasztoru premonstratensów 
w Usedom. Cechą charakterystyczną falsyfikatów tego klasztoru, które jako takie zostały bardzo wcześnie rozpoznane 
przez badaczy, jest zapożyczanie niektórych elementów formularza i listy świadków z dokumentów autentycznych. Do 
grupy falsyfikatów Autor dodaje jeszcze jeden z dokumentów, mianowicie nadanie księcia Kazimierza I z 1175 r. 
W dokumencie tym w XV w. wymazano w liście donacyjnej wieś Sclathkouiz i na jej miejsce wpisano Mirtechow. 
W kopiariuszu tego klasztoru z przełomu XIV/XV w. możemy jeszcze przeczytać pierwotną lekcję. W tym miejscu 
powstaje jednak pytanie, dlaczeg;o właśnie to fałszerstwo ma być zdaniem Autora dowodem na fałszowanie dokumentów 
przez premonstratensów już w latach siedemdziesiątych ХП w. W końcowej części swojej rozprawy broni Autor auten-
tyczności kilku dokumentów zachodniopomorskich, które były przez dotychczasowych badaczy uważane za falsyfikaty 
lub podejrzane. 

Osobnego omówienia wymaga również interesująca praca Heinricha Appel ta o fałszerstwach dokumentów na Śląsku 
(Urkundenfälschungen in Schlesien). Autor przedstawia krótki zarys badań nad trzynastowiecznymi dokumentami śląskimi 
począwszy od Colmara G r ü n h a g e n a aż po dzień dzisiejszy. Po pionierskich pracach i edycjach C. Grünhagena, 
przystąpiła jeszcze przed II wojną światową Historische Kommission für Schlesien do przygotowania nowego kodeksu 
dyplomatycznego. Badania powierzono wybitnemu uczonemu austriackiemu L. Sant i fa l le rowi , który okazał się 
doskonałym organizatorem. Zebrał on świetny zespół badaczy i wypracował ramy teoretyczne dla tej edycji. Zebrane 
materiały przetrwały wojnę, co pozwoliło na kontynuowanie rozpoczętego dzieła (jak dotąd 6 tomów Schlesisches 
Urkundenbuch i liczne rozprawy o dokumentach śląskich). H. Appelt podsumowuje dotychczasowe ustalenia dotyczące 
falsyfikatów ważniejszych klasztorów śląskich: Trzebnicy, Lubiąża, Henrykowa oraz augustianów i premonstratensów 
z Wrocławia. H. Appelt zauważa, że w XIII w. fałszerstwa należą do rzadkości. Główna fala fałszerstw przypada dopiero 
na XIV w. Poprzez fałszerstwa starały się klasztory zapewnić lub umocnić zwierzchnictwo dominialne nad mieszkańcami 
wsi klasztornych. Falsyfikaty wystawiono przeważnie pod imieniem dawniejszych władców, np. aż 32 rzekome dokumenty 
Henryka Brodatego. Przywieszone do nich pieczęcie pochodzą najczęściej z oryginalnych dokumentów, rzadziej są kopiami 
pieczęci oryginalnych. 

Ostatni tom „Fälschungen im Mittelalter" poświęcony jest sfałszowanym listom, fałszerstwom z pobudek religijnych oraz 
fałszerstwom towarów. W części epistolograficznej zwracają uwagę trzy artykuły (J. F. Benton , H. Si lvestre , D. Fraioli) 
poświęcone korespondencji Abelarda i Heloizy. Pytanie o jej autentyczność pojawiło się już na początku XIX w. Jednak od 
1933 г., gdy Ch. Cha r r i e r opublikowała swój doktorat analizujący to zagadnienie, rozpętała się burza wokół tej 
korespondencji. Ustalenia uczonej francuskiej spotkały się w 1938 r. z gwałtowną reakcją E. Gil son a. Prawdziwa bomba 
wybuchła jednak dopiero w 1972 г., gdy uczony amerykański J. F. Benton wypowiedział się przeciwko autentyczności Historia 
calamitatum. Rozpętała się gwałtowna dyskusja wokół autentyczności tego dzieła, której pokłosiem są trzy wspomniane 
artykuły z rozprawą J. F. Bentona włącznie. 

Wśród artykułów poruszających zagadnienie fałszerstwa z pobudek religijnych na omówienie zasługuje przede wszystkim 
rozprawa Wolfganga Giesego, poświęcona Włóczni Pańskiej z Antiochii (Die lancea von Antiochia (1098/99)). Problematyka 
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ta jest dobrze znana czytelnikowi polskiemu dzięki powieści Zofii K o s s a k - S z c z u c k i e j - „Krzyżowcy". Autor odtwarza 
z wielorakich źródeł okoliczności związane z odkopaniem Włóczni Pańskiej w katedrze św. Piotra w Antiochii w dniu 
14 VI 1098 r. W. Giese stara się odpowiedzieć kolejno na trzy pytania: 1) jaki skutek miało odnalezienie Włóczni? 2) 
czy odnalezienie Włóczni było przez współczesnych uznane za fałszerstwo? 3) kto i z jakich pobudek dokonał tego 
fałszerstwa? Zarówno współczesne zapisy kronikarskie, jak i relacje z ówczesnych listów nie pozostawiają wątpliwości, iż 
odnalezienie Włóczni nastąpiło w momencie największego załamania się morale krzyżowców. Włócznia, jak pisze W. 
Giese, przemieniła smutek i lęk krzyżowców w odwagę i wolę zwycięstwa, co przyczyniło się znacznie do klęski Kerbogi. 
Później powątpiewano jednak w autentyczność Włóczni. Przede wszystkim wątpliwości budziło to, iż Chrystus oraz św. 
Andrzej mieli ukazywać się i rozmawiać z człowiekiem tak niskiej kondycji społecznej jak Prowansalczyk Piotr Bartłomiej. 
Wysuwano przeciwko Włóczni także argumenty natury logicznej. Na przykład Boemund z Tarentu powątpiewał 
w prawdziwość Włóczni, gdyż odnaleziono ją, po pierwsze, obok ołtarza, a po drugie, żaden historyk nie podał, aby 
Piłat (!) a wraz z nim żołnierz, który przebił bok Chrystusa, przeniósł się do Antiochii. W. Giese wykazuje, iż Piotr 
Bartłomiej „odnajdując" Włócznię nie kierował się pobudkami politycznymi, lecz religijnymi. Zamierzony cel pobudzenia 
do walki został osiągnięty. Autor chyba zbyt mało uwagi poświęcił samemu Piotrowi Bartłomiejowi. Wprawdzie starał 
się ukazać powiązania Piotra z Rajmundem z Tuluzy, a także charakteryzuje wiedzę religijną Prowansalczyka, to jednak 
analiza ta wydaje się bardzo pobieżna. Przede wszystkim należałoby wyjaśnić, dlaczego Piotr, chociaż chyba dokonał 
fałszerstwa, poddał się'z własnej woli sądowi bożemu (próbie ognia), co pośrednio lub bezpośrednio przyczyniło się do 
jego śmierci. 

Podsumowując „Fälschungen im Mittelalter" można tylko wyrazić uznanie dla organizatorów, a szczególnie dla Horsta 
Fuhrmanna, który wraz ze swoimi współpracownikami w MGH nie zawahał się przed przygotowaniem do druku dzieła 
zbiorowego, znacznie przerastającego treści referatów wygłoszonych na kongresie. „Fälschungen im Mittelalter" stanowią 
wydarzenie we współczesnej mediewistyce i cieszyć się tylko można, że wśród licznych badaczy, którzy wypowiedzieli się na ten 
temat, nie zabrakło polskich uczonych. 

Tomasz Jasiński 

Tadeusz Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu 
na dzień 28 II 1991, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, ss. 484, indeks. 

Poważne utrudnienie badań nad naszą najnowszą historią stwarza minimalna liczba informatorów-wydawnictw typu „kto 
jest kto", „kto jest gdzie", ksiąg adresowych i innych podobnych zestawień, od lat rozpowszechnionych w państwach, gdzie 
dostęp do władzy był otwarty dla obywateli, gdzie panowały reguły rynkowe. Scheda paranoidalnej podejrzliwości lat 
stalinizmu, gdy w książce telefonicznej, jeśli ją drukowano, utajniano adresy ministerstw, podając tylko numer centrali, odeszła 
w przeszłość, a wydawnictw informacyjnych ukazuje się coraz więcej. 

Publikacja pracownika Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Mołdawy „Ludzie 
władzy", zasługuje na omówienie w czasopiśmie historycznym, gdyż w odróżnieniu od innych, jak „Kto jest kim 
w Polsce" Interpresu, opracowana została z myślą o pomocy badaczom ostatniego półwiecza. Owa licząca blisko 40 
arkuszy pozycja zawiera nazwiska około 2,5 tysiąca osób, które zajmowały najwyższe stanowiska państwowe w „Powo-
jennej Polsce". Zestawienie podzielono na cztery części. Ponieważ nie są one względem siebie adekwatne, właściwiej 
byłoby wyróżnić wstęp, dwie części merytoryczne i aneks. Ten ostatni zawiera około 500 zwięzłych not biograficznych 
postaci wybranych ze wspomnianych 2,5 tysiąca. Część pierwsza: wstępna, to z kolei zwięzły zarys konstytucyjnego 
umocowania naczelnych władz państwa, ich struktury i zasad działania. Zapewne został on przygotowany z myślą 
0 czytelniku obcym, ponieważ wiele sądów brzmi nader banalnie. Stwierdzenie owe, jak i drobne potknięcia - przy-
kładowo, że wybrane na II Zjeździe PZPR Biuro Polityczne istniało do 21 X 1956 - nie mogą wpływać na generalną 
ocenę pracy. 

O wartości pracy decydują części druga i trzecia. Część druga to personalny skład naczelnych władz państwa; .trzecia to 
władze partii politycznych tudzież wybranych organizacji społecznych. W obydwu przypadkach Mołdawę interesuje szczebel 
centralny (krajowy, państwowy). Przez pojęcie władz Autor konsekwentnie pojmuje organy wykonawcze (egzekutywę, 
prezydium) lub tylko przewodniczących danych instytucji lub organizacji. Przykładowo: pod określeniem „Sejm PRL 
- kadencji" znajdujemy nazwiska osób tworzących prezydium Sejmu, nazwiska przewodniczących stałych komisji oraz klubów 
1 kół poselskich. Pod określeniem „władze PZPR" - skład Biura Politycznego KC, sekretariatu KC - w obydwu przypadkach 
bez określenia zakresu ich sfer działania - oraz nazwiska szefów komisji rewizyjnej i kontroli partyjnej. W tym miejscu nasuwa 
się pytanie, czy rezygnacja z opublikowania pełnych list posłów czy członków KC była uzasadniona. Pod tym względem 
zestawienie „Ludzie władzy" prezentuje się gorzej od „Vademecum do badań nad historią XIX i XX w." Ireneusza 
I h n a t o w i c z a wydanego 20 lat wcześniej przez tenże PWN, który przy skromniejszej objętości pracy znalazł miejsce na 
opublikowanie składów personalnych Sejmu i Senatu II RP. 

Najlepszy efekt swych żmudnych wysiłków uzyskał Mołdawa, przedstawiając pełne zestawienia składów Rady Państwa 
oraz Rady Ministrów, sięgające - co wymaga odnotowania - aż do szczebla wiceministra. Ta właśnie część poświęcona 
władzom państwowym jest najbardziej szczegółowa. Autor uwzględnił obsadę ponad setki ministerstw (poszczególne resorty 
występowały oczywiście w różnym czasie) i doliczył się podobnej listy innych instytucji centralnych. 
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