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nikarstwo, osobno hagiografię  (żywoty świętych i miracula).  Zwłaszcza w hagiografii,  a już szczególnie w przypadku świę-
tych płci żeńskiej, znaczenie świadectw kobiecych musiało być w wielu przypadkach wybitne (jak o tym świadczą  na naszym 
polskim gruncie choćby Miracula  s. Stanislai  czy Żywot  św. Kingi)  i w trosce o „dobro sprawy" najbardziej nawet mizogini-
stycznie nastawieni przedstawiciele męskiego świata decydentów zmuszeni byli je dopuszczać i uznawać jako pełnoprawne. 
Znikoma co prawda jest liczba utworów historiograficznych  (przykłady: Hroswita z Gandersheimu, z innego kręgu kultu-
rowego: Anna Komnena), czy hagiograficznych  (przykłady: Baudoniwia w czasach merowińskich, Berta z Villach) expressis 
verbis kobiecego pióra, ale po pierwsze: istnieje możliwość wyłowienia z morza anonimowego piśmiennictwa (zwłasz-
cza, choć nie tylko hagiografii)  średniowiecza dalszych utworów, które np. na podstawie kryteriów wewnętrznych można 
próbować przypisać kobietom5, oraz — i na tym m.in. polega poznawcza wartość omawianej monografii  — istnieje nieo-
czekiwanie znaczna liczba przekazów i poszlak dowodzących  inspiratorskiej i/lub informacyjnej  (nie mówiąc  już o mecena-
sowskiej) roli kobiet w powstawaniu takich dzieł. Kwestia ta znalazła odbicie także w II części książki,  „Wspomnienie 
[remembrance]  przeszłości", gdzie poddano analizie mechanizmy i przejawianie się roli kobiet w procesie kształtowania 
tradycji. Przypadkiem szczególnym są  klasztory saskie doby ottońskiej, które były kto wie czy nie najważniejszymi i najbar-
dziej aktywnymi w tej dobie ośrodkami kultywowania pamięci rodowej Ludolfingów.  Wiele wskazuje na doniosłą  rolę 
kobiet w tej dziedzinie w Skandynawii doby wikińskiej, potraktowanej jednak przez Autorkę w sposób marginalny. Inne 
regiony dziejów europejskich czekają  dopiero na analizę w rodzaju zaprezentowanej przez E. van Houts. Na baczną  uwagę 
zasługuje także mieszczący  się w tej części rozdział 5, poświęcony „materialnym sworzniom" pamięci (Objects  as pegs for 
memory) — obiektom poczynając  od miejsc bitewnych, poprzez zamki i domostwa (przypomnijmy przykład negatywny — 
skargę Wincentego z Kielczy o niemożności znalezienia „na miejscu", mimo tego, że żyli jeszcze potomkowie rodu i mimo 
zachowania się fundamentów  domu Świętego i zbudowanego przezeń kościoła, żywej pamięci o św. Stanisławie), po broń, 
szaty, kosztowności, różne utensylia, wreszcie insygnia władzy itp. 

Ostatni rozdział poświęcony został problemowi szczególnemu, na którego przykładzie walory metodyczne pracy mo-
gły się ukazać w pełnym blasku — mianowicie ukształtowaniu się i przemianom tradycji o bitwie pod Hastings i norman-
dzkim podboju Anglii w 1066 r. Gwałtowne i bezprzykładne co do zakresu zmiany w składzie warstwy panującej  w Anglii 
pociągnęły  za sobą  daleko idące  zmiany stosunków własnościowych, określone zachowania wielu niewiast (zwłaszcza wdów 
po poległych lub straconych arystokratach anglosaskich), szukających  ratunku albo w poślubieniu Normanów albo — 
odwrotnie — w celi klasztornej, wreszcie — skutki ideologiczne, także co się tyczy pamięci rodzinnej i występowania 
poczucia najpierw wyższości, następnie — poczucia winy u strony zwycięskiej, upokorzenia, następnie — pogodzenia się 
z losem po stronie zwyciężonej, stopniowo — pojednania i wzajemnej solidarności. Na niejednym przykładzie Autorka 
wykazała, w jaki sposób przekazywane przez matki anglosaskiego pochodzenia elementy tradycji o Podboju trafiały  na 
karty dzieł historiograficznych  autorów anglonormandzkich (dość wspomnieć, że miejscowego, anglosaskiego pochodzenia 
były matki trzech bodaj najwybitniejszych dziejopisów Podboju: Wilhelma z Malmesbury, Henryka z Huntington i Ordery-
ka Witalisa). 

Wywód jest klarowny, praca została napisana zgodnie z najlepszymi tradycjami anglosaskiej nauki historycznej, to 
znaczy jest zwięzła, zdyscyplinowana metodycznie i merytorycznie, nie obarczona ponad miarę aparatem krytycznym. 
Zaliczam ją  do wybitnie inspirujących  poznawczo. 

Jerzy  Strzelczyk 
Uniwersytet  im. A. Mickiewicza  w Poznaniu 

Instytut  Historii 

Robert F o s s i e r, L'histoire  économique  et sociale  du Moyen  Age occidental.  Questions,  sour-
ces, documents  commentés,  L'Atelier du médiéviste 6, Brepols, Turnhout 1999, ss. 408, il. 

Niedawno ukazał się kolejny, szósty tom z francuskiej  serii podręczników do studiów nad średniowieczem, L'Atelier  du 
médiéviste.  Seria ta była niedawno recenzowana na łamach „Studiów Źródłoznawczych"1. Przypomnimy więc tylko, iż 
została ona pomyślana jako pomoc dla początkującego  mediewisty, który musi nauczyć się rudymentarnej krytyki źródeł, 
jak również poruszania się w masie tzw. literatury przedmiotu, wokół tych źródeł narosłej. I tak oto, po publikacjach 
dotyczących  m.in. dyplomatyki i epigrafiki,  do rąk  czytelnika trafia  podręcznik do badań nad historią  społeczno-gospodar-
czą,  który wyszedł spod pióra Roberta Fossier, wybitnego znawcy dziejów społeczeństwa średniowiecznego. 

Ta obszerna książka  sprawia kłopoty już na początku.  Nie wiadomo bowiem, jaki jest właściwie jej tytuł. Otóż na 
skutek niestaranności wydawcy, tytuł wydrukowany na obwolucie (jak również w nocie informacyjnej  o serii) brzmi: Sour-

5 W artykule z 1992 r., wymienionym w przypisie 1, E. van Houts wysuwa np. tezę, że znane Annales Quedlinburgenses  — jedno z najważniejszych 
źródeł epoki ottońskiej — nie tylko że powstały w żeńskim klasztorze, ale również zostały napisane przez kobietę — zapewne członkinię tego 
królewskiego konwentu. 

1 Recenzja całej serii — A. Adamska, Stud. Źródł. 37, 2000, s. 177-181; recenzja podręcznika epigrafiki  — B. Trelińska, ibid., s. 181-182. 
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ces de  l'histoire  économique et sociale du  Moyen  Age occidental,  podczas gdy na karcie tytułowej znajdujemy odmienną 
wersję: L'Histoire  économique et sociale du  Moyen  Age occidental,  zresztą  znacznie bardziej adekwatną  do rzeczywistej 
treści publikacji. Niestety podczas lektury zdarza się znacznie więcej okazji do nieprzyjemnego zdziwienia. 

Praca składa się z trzech części, z których pierwsza zawiera refleksję  nad dziejami i zakresem badawczym historii 
społeczno-ekonomicznej jako odrębnej gałęzi nauk historycznych. Jak się okazuje, Autor traktuje tę dyscyplinę maksyma-
listycznie, określając  ją  nieco zawile jako „historię dotykającą  wszystkich aspektów materialnych i duchowych życia ludz-
kiego"2. Takie pojmowanie historii społeczno-gospodarczej, w myśl którego cała historia jest właściwie historią  społeczną, 
jest oczywiście możliwe, choć można z nim dyskutować. Niewątpliwie  jednak wymaga ono od badacza dużej dyscypliny 
intelektualnej i fachowości,  aby mógł równie kompetentnie wypowiadać się na temat wielu zagadnień, czasem radykalnie 
odmiennych. Jak bardzo jest to trudne w praktyce, pokazuje zresztą  trzecia część omawianej książki. 

W opinii Roberta Fossier, uprawianą  dziś we Francji historię społeczno-ekonomiczną  należy wywieść z kilku nurtów, 
przede wszystkim z erudycyjnego pozytywizmu, którego wcieleniem była od końca XIX wieku Ecole des Chartes. Oddając 
sprawiedliwość inspirującej  roli prac anglosaskich z dziedziny ekonomii (poczynając  od Adama Smitha, poprzez prace 
Keynesa i Galbrighta, aż do tzw. New  economic history), za drugi nurt, który przesądził  o wyodrębnieniu się historii 
społecznej, Autor uznaje socjologię. Specyfika  socjologii polega jednak na tym, że jest ona nauką  „linearną",  konstruującą 
modele bez uwzględnienia zmienności historycznej (s. 15). 

Właśnie w obrębie rozważań o socjologii znalazły się krótkie uwagi na temat marksizmu, który — zdaniem Autora — 
stanowi źródło tzw. historii totalnej we współczesnej historiografii,  reprezentowanego przez szkołę anglosaską  (A. Toyn-
bee, R. Hilton, P. M. Sweezy), zaś po drugiej stronie Kanału La Manche — przez szkołę Annales. Formułowana przez 
R. Fossier ocena roli Annales w rozwoju historii społeczno-gospodarczej, nie jest jednoznaczna. Z jednej strony sugeruje 
on, że ogólna admiracja dla tego nurtu jest większa, niż jego rzeczywiste znaczenie (s. 17), z drugiej zaś sam podkreśla 
przełomową  rolę Annales w tworzeniu nowoczesnego kwestionariusza badań historyczno-geograficznych,  jak również — 
pośrednio — antropologii historycznej i historii mentalności (s. 20-21)3. W ostatnich latach obserwuje się ponoć swoistą 
ewolucję paradygmatu badawczego szkoły Annales, ale niestety próżno by szukać wyjaśnienia, na czym właściwie owa 
ewolucja polega. 

Cała pierwsza część omawianej książki,  mająca  dać w założeniu Autora spójny obraz rozwoju historii społeczno-eko-
nomicznej jako dyscypliny historycznej, pełna jest takich ogólnikowych stwierdzeń i niekonsekwencji4. Bardzo brakuje 
w niej jasnej konkluzji, która mogłaby odpowiedzieć na pytanie, w jakim punkcie znajdują  się te badania dziś: po Annales, 
po spektakularnej katastrofie  tzw. metodologii marksistowskiej, a jednocześnie w obliczu burzliwego rozwoju nowych 
technik analizy źródeł, związanych  z postępem mediów elektronicznych. Takiego pytania R. Fossier nie stawia, poprzesta-
jąc  na paru sarkastycznych uwagach o upadku dobrych obyczajów we współczesnej mediewistyce francuskiej5. 

Praktycznym dodatkiem do powierzchownego przeglądu  historiografii  jest zestawienie dziewięciu komentarzy do 
jednego i tego samego tekstu źródłowego, a mianowicie do znanego fragmentu  kroniki Rudolfa  Glabera o roku tysią-
cznym. To zestawienie kolejnych interpretacji, poczynając  od uwag Micheleta (1869) do J.-P. Poly (1996) miałoby służyć 
pokazaniu, jak wiele w interpretacji źródła zależy od postawy historyka, od jego subiektywnego nastawienia (s. 28-31). Jest 
to prawda ogólnie znana. Wydaje się jednak, że subiektywny charakter badania historycznego, np. przekonanie, że historyk 
może według własnego upodobania żonglować źródłami, bo każda proponowana typologia jest równie dobra jak wszystkie 
inne, podniesione zostało w dalszym ciągu  omawianej książki  do rangi prawa. Widać to wyraźnie właśnie w części poświę-
conej źródłom do historii społeczno-gospodarczej. 

Struktura tej bardzo obszernej części, liczącej  niemal 100 stron, jest pozornie prosta. Najpierw otrzymujemy charakte-
rystykę poszczególnych typów źródeł, następnie uwagi o ich krytyce, na koniec zaś ich wyliczenie6. Problem jednak w tym, 
że Autor, intensywnie polemizujący  ze stosowanymi gdzie indziej klasyfikacjami  źródeł, sam nie jest w stanie stworzyć 
klarownej typologii, ani dać jasnej ich charakterystyki. Oto np. pierwsza wyodrębniona grupa źródeł, stanowiących  naj-
ogólniej rzecz biorąc  pisemne poświadczenia aktywności ekonomicznej (les  textes de  la pratique) doczekała się definicji 
„negatywnej". Z uporem godnym lepszej sprawy Autor twierdzi, że nie chodzi tu o dyplomy i odżegnuje się od analizy 
dyplomatycznej (s. 37-39), ale dalej mówi jednak o tekstach wychodzących  z kancelarii, a więc i o dokumentach, i o kartu-
larzach. Proponowane zasady krytyki również budzą  nieufność,  jeśli czytamy, że dla badacza historii społecznej ważna jest 
„autentyczność" faktu,  nie zaś autentyczność źródła, które o tym fakcie  informuje7. 

2 (...)  l'histoire  de  la „société"  c'est-à-dire  celle  de  l'homme,  vivant en groupe, touche tous les secteurs où son corps et son ésprit ont agi (...),  l'histoire  sociale 
est l'Histoire  tout court"  (s. 9). Jest to definicja  znacznie szersza i jednocześnie mniej precyzyjna, niż ta, którą  parę lat temu zaproponował w swym 
doskonałym szkicu R.-H. Bautier: Il  s'agit  aujourd'hui  (...)  de  rechercher et d'étudier  la société dans  sa complexité  et l'homme  dans  la société (R.-H. Bau-
tier, L'histoire  sociale et économique de  la France  médiévale  de  l'an  Mil  à la fin  du  XVe  siècle, w: L'histoire  médiévale  en France.  Bilan et perspectives, sous 
la dir. de M. Balard, Paris 1991, s. 98). 
3 Por. interesujące  studia nad oddziaływaniem szkoły Annales w różnych krajach europejskich (od Hiszpanii do Rosji), zamieszczone w zbiorze The 
Work  of  Jacques  Le Goffand  the Challenges  of  Medieval  History,  red. M. Rubin, Woodbridge 1997. 
4 Ogólnikowość tego rysu historycznego jest szczególnie uderzająca,  jeśli porównamy go z jasną  i klarowną  prezentacją  R.-H. Bautier (op. cit., 
passim). 

On n'écrit  plus, on communique (s. 21). 
6 1. Comment  se présentent  ces textes? 2. Comment  les critiquer? 3. Quels sont ces textes?  — logiczniej byłoby chyba odwrócić kolejność punktów 2 i 3. 
7 C'est  l'authenticité  du  fait  historique qui me préoccupe et non l'authenticité  de  la forme  diplomatique  (s. 41). 
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W proponowanej przez siebie typologii źródeł pisanych do historii społeczno-gospodarczej, francuski  badacz wyod-
rębnia więc: a) źródła dotyczące  codziennych relacji społeczno-ekonomicznych (les  textes de  la pratique): dyplomy, kartula-
rze, 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 przedstawio-
nych 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 każde-
go 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 ekonomicz-
ne, 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 funkcjo-
nowanie 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 uwzględ-
nienie 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  załącz-
nikowych 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 wskazó-
wek, ułatwiających  postępowanie badawcze. Co więcej, jeśli we wcześniejszych tomach serii L'Atelier  du  médiéviste  próbo-
wano przekroczyć horyzont problematyki i publikacji wyłącznie  francuskich10,  to tutaj ten wysiłek został niemal całkowicie 
zarzucony. 

Anna Adamska 
Utrecht 

Thomas F r e n z , Papsturkunden  des  Mittelalters  und der  Neuzeit  (Historische Grundwissen-
schaften  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) 

8 G. Althoff,  Spielregeln  der  Politik  im Mittelalter.  Komunikation  in Frieden  und  Fehde,  Darmstadt 1997. 
9 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. Con-
tamine, M. Bompaire, S. Lebecq, J.-L. Sarrazin, L'économie médiévale,  Paris 1993. 


