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pracach naukowych do rzadkości, „Historia m yśli ekonom icznej“ bije w tym jed
nak sw oisty rekord. N ie starając się zastąpić pominiętej przez W ydawnictwo erraty,
wskażem y niektóre:
Szczególnie liczne są szczegółowe błędy rzeczowe. Niektóre ze względu na jawne
sprzeczności powinny były, nawet będąc zw ykłą om yłką zecera, wpaść w redakcyj
ne oko. Oto Henryk VII, król angielski, w ygłaszać ma pew ną m owę w r. 1478, gdy
przypis informuje, że królem został on w r. 1485 (s. 69). Niepokoić musi fakt, że nie
wzbudziło w autorach i wydawcach w ątpliwości zestaw ienie dat dotyczących Wil
liama Stafforda: 1554 i 1612 —■ lata urodzenia i śmierci, zaś 1549 — rok wydania
przypisywanej mu pracy „A Compendious of Briefe Examination...“, powtórzony nad
to na s. 87. Na s. 99 dwuznacznie sform ułowane pierwsze zdanie rozdziału pozwala
sądzić, że bitwa na Kulikowym Polu (nie zaś „pod Kulikowym Polem “, jak czytamy,
w rec. pracy) stoczona została przez Iwana Kalatę. Na s. 100 napotykamy raz W assjana Kossokiego, drugi — takiegoż Teodozjusza. Konsekwencji brak również w opisie
bibliograficznym. Regułą stosowaną najczęściej jest podawanie skróconego tytułu
omawianej pracy w języku oryginału. W yjątek jednak uczyniono dla Davenanta,
w yliczając 4 jego prace, nie podając zarazem, skąd pochodzą cytowane zdania jego
autorstwa (s. 77). Inny w yjątek uczyniono dla Monchretiena, dając tytuł jego „Trak
tatu“ po polsku. Nadaremne byłoby rów nież dociekanie konsekwencji w ortografii
tytułów angielskich (wielkie i m ałe litery!).
Błędy grama tyczne: czasownik „zakazywać“ z dopełniaczem (s. 22), rusycyzmy
typu „zaspokojenie potrzeb na luksusow e tow ary“ (s. 72, zarazem przykład w yjąt
kowo nieudanej budowy zdania).
W ydawnictwo obciążają liczne usterki edytorskie. Nader liczne są również ob
ciążające korektę błędy literowe, których w yliczać nie będziemy; każdy, kto książ
kę weźmie do ręki, natknie się na nie już po kilku stronicach. W spomnieć jedynie
trzeba, ża papież Innocenty IX (?, wspom niany na s. 52) jest postacią identyczną
z Innocentym IV (tamże).
Recenzowany podręcznik składany był w drukarni przez 40 dni (wraz z korek
tami); od podpisania do druku do jego ukończenia m inęło ponad dwa m iesiące.
Długość trwania tych ostatnich faz cyklu produkcyjnego książki liczącej zaledwie
8 arkuszy w ydaw niczych i 3160 egzemplarzy nie pozwala naw et pośpiechem uspra
w iedliw ić niechlujności opracowania edytorskiego.
Zatwierdzenie podręcznika historii m yśli ekonomicznej do użytku w szkołach
wyższych i oddanie w obecnej postaci w ręce m łodzieży akademickiej wzbudzić po
winno niepokój n ie tylko wśród historyków.
Anna M ączakowa, A ntoni Mączak

U padek cesarstw a rzym skiego i p o czątki feudalizm u na Zachodzie
i w Bizancjum. Opracował Marian Henryk S e r e j s k i . Materiały źró
dłow e do historii powszechnej epoki feudalnej pod redakcją Μ. Μ β
ί ο w i s t a, t. I, Państw ow e W ydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954,
s. 214.
Zagadnienie roli i wartości m ateriałów źródłowych w pracy pedagogicznej
i w studiach uniw ersyteckich nie wym aga uzasadnienia. Podkreślić tylko należy,
że w ydawnictwo tego rodzaju jest pierwszym poważnym przedsięwzięciem w na
szej nauce historycznej. Wydane bardzo dawno, w pierwszych latach po pierwszej
w ojnie światowej ,;Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej“ są dzisiaj
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nie tylko egzem plarzem antykwarycznym , ale nie odpowiadają pod żadnym w zglą
dem potrzebom naszego szkolnictwa i potrzebom nauki.
Tom pierwszy zakrojonego na kilka tomów w ydaw nictw a m ateriałów źródło
w ych do historii powszechnej epoki feudalizmu, opracowanego pod redakcją prof.
Mariana M a ł o w i s t a obejmuje zmierzch formacji niewolniczej i proces kształ
towania się w rejonie śródziemnomorskim feudalizm u, powstawania państw „barba
rzyńskich“ i nowej, feudalnej kultury.
Zadaniem w ydaw nictw a jest przede w szystkim pokazać w św ietle źródeł w ęzło
w e problemy epoki, a jednocześnie zapoznać czytelników, w głównej mierze stu
dentów, z charakterystycznymi dla okresu późnego cesarstwa i wczesnego średnio
wiecza rodzajami źródeł.
Teksty są zazwyczaj dobrane trafnie i ilustrują najbardziej w ęzłow e zagadnienia
dziejów powszechnych. Chciałbym jednak w ypow iedzieć kilka uwag, które nasunęły
mi się w praktycznym posługiwaniu się tekstam i zarówno w studiach, jak i pracy
pedagogicznej.
W rozdziale I wybrane fragm enty z Kodeksu Teodozjusza, wypowiedzi Salwiana
i Libaniosa ilustrują bardzo dosadnie położenie uciskanych w arstw ludności im pe
rium rzymskiego u schyłku cesarstwa zachodnio-rzym skiego, ukazują ogromny ucisk
finansowy, ucieczkę ludności, ogólny upadek gospodarczy.
Rozdział II przedstawia ustrój pierwotny Germanów na podstawie Cezara i Ta
cyta, a więc u progu nowej ery. Trzeba jednak stwierdzić, że teksty te zostały w łą
czone niew łaściw ie. Przede w szystkim nie odzwierciedlają one sytuacji wśród ludów
barbarzyńskich w w ieku IV—V n. e. Trudno nie popełnić anachronizmu, jeśli sto
sunki społeczne i polityczne wśród ludów germańskich IV—V w ieku chcielibyśm y
poznać na podstawie relacji sprzed pół tysiąca lat. Już zresztą relacje Tacyta w II
w ieku n. e. ukazują bardzo w yraźnie zmiany w porównaniu ze stosunkami, jakie
przedstawił Cezar w I w. p.n.e. W związku z tym proponuję w wypadku reedycji
m ateriałów źródłowych zastąpić powyższe teksty nowymi, późniejszym i relacjami,
które, ukazywałyby proces kształtowania się arystokracji barbarzyńskiej i zróżnico
w anie w łonie w spólnoty rodowej u Germanów.
Należałoby poddać moim zdaniem rewizji również .teksty rozdziału IV, dotyczą
cego najazdów barbarzyńskich i kształtowania się państw germańskich na obszarze
byłego państwa rzymskiego. Materiały tego rozdziału n ie ukazują naw et w w ąskim
zakresie przemian, jakie przypadają na ten w łaśnie okres. Uwzględniono bowiem
w yłącznie teksty ilustrujące najazdy barbarzyców, pomijając w ogóle wewnętrzne
dzieje tych czasów. Należało dać kilka tekstów dotyczących w ew nętrznych dziejów
Italii. Panow anie Odoakra, Teodoryka W ielkiego i jego następców, inw azja armii
bizantyńskiej pod dowództwem Belizariusza i wojna z Ostrogotami, wreszcie re
stauracja dawnych porządków i systemu, jaki panował w Italii przed zamachem
Odoakra, sankcja pragmatyczna Justyniana powinny być w jakiejś skromnej mierze
zilustrowane.
Problemy społeczne tego okresu w ypadły zupełnie z pola widzenia wydawcy.
Warto by również pokazać sytuację panującą pod koniec VI w ieku w dobrach koś
cielnych. Bardzo ciekawy pod tym w zględem może być list papieża Grzegorza I
z r. 591 (Ep. 1, 42)ł, ilustrujący położenie ludności w dobrach kościelnych na Sy
cylii.
Rozdział V zawierający teksty dotyczące reliktów w spólnoty pierwotnej i za
czątków feudalizm u, ukazuje na podstaw ie trafnie dobranych tekstów proces
1 M onumenta G erm aniae Historica, Epistulae t. I, cz. 1, s, 61-69.
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kształtowania się w łasności prywatnej, proces dyferencjacji materialnej i społecz
nej w praw ie saliekim , jak również problem reliktów niew olnictw a.
Rozdziały VI i VII zawierają rów nież bardzo trafnie dobrane m ateriały i nie
w ysuw am w stosunku do nich żadnych zastrzeżeń, z w yjątkiem propozycji uwzględ
nienia powstania w Limoges, o którym chyba przez przeoczenie nie m a w ogóle
mowy.
Rozdział X dotyczy zagadnień kultury wczesnośredniowiecznej; przynosi tek
sty Orozjusza, Hieronima, Prokopiusza i innych, głów nie zaś dane z „Etymologiae“
Izydora z S ew illi o stanie nauki w pierwszych wiekach średniowiecznej Europy.
N ie negując przydatności podanych w tym rozdziale tekstów , uważam za koniecz
n e stwierdzić, że niezbyt wyraźnie odzwierciedlają one stan nauki w ieków śred
nich. Np. tekst z r. XIV, s. 129, Izydora z S ew illi m ówi niew iele. Przede wszystkim
teksty tego rozdziału nie ilustrują upadku nauki w e wczesnym średniowieczu,
zwłaszcza w porównaniu z czasami antycznymi. Należało, m oim zdaniem, uwzględ
nić moment najcharakterystyczniejszy, a m ianowicie, że jedynym źródłem pozna
nia i wyjaśnienia zjawisk przyrody staje się Pismo Św ięte. Można to zilustrować
chyba najlepiej w łaśnie na podstaw ie Izydora z Sew illi. Dla przykładu proponuję
przy reedycji zam ieścić tekst z Izydora „De natura rerum“ XLV: „De positione
terrae“.
Druga część zbioru m ateriałów obejmuje dzieje Bizancjum w e wczesnym średnio
wieczu. Dobrane teksty zwracają uwagę czytelnika głów nie na stosunki społecznogospodarcze. Do ciekawych dokum entów należy prawo agrarne (s. 139 n) i tzw.
księga prefekta, stanow iące źródła bardzo cenne. Warto by chyba w łączyć przy
najmniej jedną z nowel Justyniana, chociażby now elę dotyczącą P iz y d ii2, lub teksty
dotyczące społecznej i gospodarczej polityki Justyniana. Uważam, że sankcja prag
matyczna Justyniana, z której zbiorek cytuje jedynie bardzo drobny fragment, w in
na się znaleźć w całości, a co najmniej w większej części. P ełniejsze uwzględnienie
w m ateriałach źródłowych czasów Justyniana, jego wewnętrznej i zewnętrznej poli
tyk i uważam za w ażny postulat przy ew entualnej reedycji zbiorku.
Rozdział III tej części; om awiający zagadnienia kultury zamyka część m ateria
łów poświęconych dziejom Bizancjum. Zarzut, jaki postaw iłem w stosunku do po
traktowania przez w ydaw ców kultury zachodnio-europejskiej, tutaj wypada md po
wtórzyć. Teksty n ie odzwierciedlają istoty i ducha nauki bizantyńskiej tych cza
sów. Proponuję zam ieścić tu fragm ent z „Topografii“ Kosmasa Indikopleustesa,
o którego poglądzie na kształt i położenie ziem i znajduję jedynie wzm iankę w czę
ści wprowadzającej. Sądzę, że n iew iele m iejsca zająłby drobny iragm ent tekstu ilu
strujący pogląd Kosmasa na te sprawy. Można, by rów nież zacytować charaktery
stykę „Topografii“ Kosmasa, jaką dał Focjusz, zwłaszcza, że cały szereg fragm entów
z „Biblioteki“ Focjusza zamieszczono w zbiorku. A przecież Focjusz uznał „Topo
grafię“ Kosmasa za komentarz do „Ośmioksiągu“ 3. W łaśnie Kosmas Indikopleustes
przedstawia ziem ię na kształt arki Noego, która pływ a na wodzie. Pierw szy roz
dział swej „Topografii“' Kosmas zatytułow ał przecież jak następuje: „Przeciwko
tym, którzy chcą uchodzić za chrześcijan, ale przyjmują tw ierdzenie obce nauce
chrześcijańskiej, że niebo jest w kształcie kuli“ 4.
2 Novella X X III, ed. S с h o e 11, s. 152, Sborník dokum ientow po socialno-ekonom iczeskoj istorii W izantii, wyd. E. A. K o s m i n s k i, Moskwa 195i., s. 37-38.
3 Photíi B ibliotheca, Berlin 1824, Cod. 36, s. 7.
d B. E. R a j k o w, O czerki po istorii gieliocientriczeskogo m irow ozrienija
w Rossii, Moskwa-Leningrad 1947, s. 14 nn.

R E C E N Z JE

591

Pew ne ogólniejsze braki tego w artościowego zbioru źródeł wynikają z n iepeł
nego i nierównomiernego uwzględnienia różnych okresów dziejów. Sądzę, że część
dotycząca m onarchii karolińskiej jest najlepiej opracowaną częścią zbiorku. Warto
było zilustrować tekstam i rozwój kultury arabskiej i jej związek ze starożytną
.nauką grecką, tak istotny z kolei dla późniejszej kultury Europy.
W tekstach źródłowych nie znalazła odzwierciedlenia dominująca i ciążąca
w każdej dziedzinie życia społecznego, naukowego i politycznego średniowiecza
rola kościoła, a przecież bez tego nie sposób zrozumieć dziejów i ducha w ieków
średnich. Czy n ie warto by w jakiejś m ierze uwzględnić spraw y mechanizmu tw o
rzenia św iętych i w ykorzystyw ania obietnicy przyszłego zbawienia w celach czysto
ziemskich? Nieiwdele m iejsca zajm ujące fragm enty z traktatu Guiberta de Nogent
„De pignoribus sanctorum “, (Mignę, „Patrologia Latina“ t. 156), m ogłyby zilu
strować niejedną stronę działalności kościoła średniowiecznego tym lepiej, że po
chodzą one spod pióra przedstawiciela kościoła. Rozrzewniająca szczerość tego au
tora jasno i obrazowo ilustruje sposoby uzyskiw ania przez kościół dóbr ziemskich.
Można oponować przeciwko powyższej propozycji powołując się na fakt, że autor
traktatu „De pignoribus sanctorum“ żył i pisał w okresie wykraczającym pod
w zględem chronologicznym poza czasy, na których zamyka się tom pierwszy zbio
ru materiałów. Jest to oczyw iście kontrargum ent bardzo istotny i uzasadniony, ale
niemniej metody i fakty, które ukazuje Guibert de Nogent są charakterystyczne nie
tylko dla jego czasów, ale także dla okresu poprzedzającego i m ieszczącego się w ra
mach chronologicznych tomu pierwszego w ydaw nictw a. W każdym bądź razie, gdy
by nie uznać za stosow ne i w łaściw e zam ieszczenie w ypow iedzi Guiberta de Nogent
w tom ie I z uwagi na przytoczone powyżej powody, to w inny one znaleźć się bez
w zględnie w tomie drugim, który niestety nie ujrzał do dziś dnia św iatła dzien
nego, chociaż ukazał się już tom III.
N iezależnie od uwag, które wypowiedziałem, zbiorek stanowi bardzo cenną po
moc szkolną. Sądzę, że tego rodzaju w ydaw nictw o źródłowe wym aga szerszej dy
skusji i w ypow iedzi w iększego grona czytelników, odbiorców, a zwłaszcza w ykła
dowców, którzy posługują się nim w pracy pedagogicznej.
Jan Sorbian

Historia pow szechna X IV —XV w . W ybór tek stó w .
Opracował
M. M a ł o w i s t przy udziale B. G e r e m k a i A. W y r ó b is z a, Materiały źródłowe do historii powszechnej epoki feudalnej pod
red. M. M a ł o w i s t a, t. III, Państw ow e W ydawnictwo Naukowe,
W arszawa 1954, s. 380.
Polska w okresie m onarchii stan ow ej 1346—1454. W ybór tek stó w .
Opracował R. H e с k, M ateriały źródłowe do historii P olski epoki feu 
dalnej pod red. M. M a ł o w i s t a, t. III, Państw ow e W ydawnictwo
Naukowe, W arszawa 1955, s. 275 + 1 nlb.
„Materiały źródłowe“ wydiawane przez PW N są niew ątpliw ie jednym z najpo
czytniejszych w ydaw nictw w zakresie środków pomocniczych do nauczania uniw er
syteckiego, jakie ukazały się ostatnio. Niedostępność, a przynajmniej brak dostatecz-.
nej liczby egzem plarzy poszczególnych w ydaw nictw źródłowych z jednej strony,
a słabe niestety ciągle przygotowanie językow e absolw entów szkół średnich z dru
giej, podnoszą szczególnie aktualną wartość om awianego wydaw nictw a. Podnosi ją
jeszcze bardziej brak dostępnych ogółowi studentów podręczników uniwersyteckich,

