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ich ustalenie nie jest zasługą Heathera tylko J. M a r g u a r t a i I. K o r k a n n e n a . Niewątpliwie Autor ma słuszność traktując 
zapewnienie Jordanesa o własnych uzupełnieniach materiału zebranego przez Kasjodora (Praef. 3) jako godne zaufania. Skoro 
jednak zapewnienie to traktuje się jako wiarygodne, nie można jednocześnie przypisywać Kasjodorowi manipulowania tekstem 
Priskosa, gdyż według wszelkiego prawdopodobieństwa nie znał on greki (O' D o n n e l l , 1982). Jeśli poselstwo Estów 
u Teodoryka dało impuls do fałszowania zasięgu podbojów Hermanaryka, to staniemy przed koniecznością wyjaśnienia 
powodu, dla którego odlegli Estowie wysłali swą legację właśnie do Rawenny. Wartość historyczna Jordanesowej listy aretoi 
gentes została podana w wątpliwość bez jakiejkolwiek argumentacji. 

Autentyczność genealogii Eutaryka jest przedmiotem zadawnionego sporu w nauce. W wywodach Heathera nie 
dostrzegłem jednak nowych argumentów wzmacniających pogląd o jej gabinetowej proweniencji. 

Sposób, w jaki „zinterpretował" on c. 246-252, urąga elementarnym zasadom krytyki naukowej i nie zasługuje na 
polemikę. 

Na wyniki osiągnięte w tym artykule spoglądalibyśmy mimo wszystko inaczej, gdyby Autorowi udało się udowodnić, iż 
Kasjodor rzeczywiście znał dzieło Ammiana Marcellina. Tymczasem za cały taki dowód służy domysł, że Italczyk mógł 
wykorzystać Res gestae Ammiana, w świetle bowiem badań C.U. C l a r k a (1904) ich tradycja rękopiśmienna w ostatniej linii 
prowadzi nas do późnoantycznego Rzymu. Ale od teoretycznej możliwości wykorzystania do faktycznego spożytkowania - jak 
wiadomo - droga jest odległa. Autor przechodzi do porządku wobec dobrze znanego faktu, iż dzieła Ammiana nie było 
w niemałej i stosunkowo dobrze znanej bibliotece Kasjodora (Teutsch, 1959). Ponadto nie przeanalizował on tych 
fragmentów Getiki (c. 133-138), które odnoszą się do opisanej obszernie przez Ammiana wojny gocko-rzymskiej z 378 roku. 
Znajdują się tam pewne wiadomości (np. opis uczty u Lupicinusa), których brak u czwartowiecznego historyka. Dowodzi to 
rzeczywistego sięgania przez Kasjodora do gockiej tradycji ustnej i nie powinno się jej lekceważyć jako ważnego źródła dla 
Getiki. Zadaniem krytyki naukowej jest natomiast ustalenie, w jakiej mierze została ona uzupełniona przez niego (lub przez 
Jordanesa) danymi zaczerpniętymi z literatury antycznej. Jeżeli zaś odrzuca się tradycję oralną w całości, trzeba na to 
przedstawić bezsporne dowody, których w rozprawce Heathera nie znajduję. 

Jan Prosto-Prostyński 

Arne Jônsson, SŁ Eric of Sweden - The Drunken Saint?, „Analecta Bollandiana, Revue Critique 
d'hagiographie", Tome 109 (1991), Fasc. 3-4, s. 331-346. 

Wyniki badań historiografii skandynawskich pozostają mało znane dla międzynarodowej społeczności historyków poza 
krajami nordyckimi. Przyczyną jest oczywiście bariera językowa - nowe publikacje, dyskusje czy hipotezy nie znajdują 
szerszego oddźwięku w najnowszych podsumowaniach historiografii sensu stricto zachodnioeuropejskiej. W ten sposób czasem 
przypadkowe tłumaczenie jakiejś monografii skandynawskiej na język kongresowy" może decydująco wpłynąć na ugruntowa-
nie się jej tez jako powszechnie obowiązujących w literaturze anglo- czy francuskojęzycznej, chociaż dalsze badania w samej 
Skandynawii już od dawna porzuciły wcześniejsze hipotezy, dorzucając czy to nowe przesłanki, czy wysuwając całkowicie 
przeciwstawne teorie. 

Tak właśnie ma się sprawa zasygnalizowana już w intrygującym tytule artykułu Arne Jóns sona . Autor szwedzki 
zbulwersowany faktem, że w kilku monumentalnych opracowaniach z ostatniego dziesięciolecia1 św. Eryk - święty król 
i patron średniowiecznej Szwecji został przedstawiony jako zamordowany w stanie upojenia alkoholowego - co oczywiście 
rzuca cień nie tylko na jego dobre imię, ale i na Szwecję (czyżby nie było można w tym dzikim kraju znaleźć trzeźwego 
patrona-męczennika - mógłby ktoś spytać), postanawia przedstawić dotychczasowy dorobek (z ostatnich stu lat) historiografii 
szwedzkiej, dotyczący początków kultu Św. Eryka. 

Wspomniane prace, tak niekorzystnie opisujące śmierć św. Eryka, opierają się na jednym jedynym przekazie - bulli 
Aleksandra III wystawionej w Tusculanum 6 lipca (bez daty rocznej). Bulla ta, adresowana do króla Gotów i Szwedów, 
określonego inicjałem K., zakazuje między innymi kultu hominem ąuendam in potacione et ebrietate oecisum. Zdaniem A. 
Jónssona utożsamianie w historiografii zachodnioeuropejskiej tegoż hominem ąuendam ze św. Erykiem nastąpiło w wyniku 
opublikowania francuskiej recenzji z artykułu Svena T u n b e r g a poświęconego rozwojowi kultu św. Eryka. Tymczasem praca 
Tunberga (z 1941 r.) była tylko jednym z głosów w trwającej w Szwecji od końca XIX w. naukowej dyskusji nad początkami 
kultu świętego króla. 

Aby więc udowodnić, jak niepewne i hipotetyczne jest utożsamienie przez Tunberga, a za nim historyków zachodnio-
europejskich, ,Jiominem ąuendam" ze św. Erykiem Ame Jônsson dokonuje krótkiego przeglądu dotychczasowych ustaleń 
o narodzinach kultu św. Eryka. Podstawowym problemem dla historyków podejmujących ten temat jest kompletny brak 
źródeł współczesnych, relacjonujących jakiekolwiek fakty z życia przyszłego świętego (panującego według źródeł hagiograficz-
nych w latach 1150-1160). Przekazy hagiograficzne zaś, przedstawiające schematyczny i wyidealizowany wizerunek świętego 
pochodzą dopiero z końca XIII w. Stąd zrozumiałe staje się sięgnięcie do wspomnianej powyżej bulli Aleksandra III i próba 
powiązania jej z kultem św. Eryka. Pierwszym, który przywołał ją w dyskusji, był Carl M. K j e l l b e r g w 1898 r. Utożsamiając 
hominem ąuendam ze św. Erykiem, chciał w ten sposób bronić jego historyczności, ponieważ w tymże samym roku Knut 
S t j e r n a uznał św. Eryka za postać mityczną, w której doszło do połączenia kultu pogańskiego boga Frô z królem Erykiem, 

1 A. Vauchez, La sainteté en Occident aux derniers siècles du moyen âge, Rome 1981, s. 29; R. Folz, Les saints rois du moyen-âge en Occident, Bruxelles 1984, 
s. 44; Dictionary of the Middle Ages, L VI, New York 1985, s. 68. 
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żyjącym w X w. Identyfikację Kjellberga (od której on sam później odstąpił) przyjął Knut Wes tman. Poza tym spotkała się 
ona z krytyką - Otto J a n s e uznał, iż homo ąuendam to ktoś ze stronnictwa króla Swerkera I, czyli bulla miała stanowić 
narzędzie walki potomków św. Eryka z konkurencyjną dynastią Swerkerydów. leszcze dalej poszli następni badacze: Henrik 
Schiick, Otto F r ó d i n i Kustavi G r o t e n f e l d , utożsamiając kominem ąuendam z samym królem Swerkerem. Pojawiły się 
również inne atrybucje: Natanael B e c k m a n wysunął nowego kandydata w osobie norweskiego króla Haralda Gille (zm. 1136), 
Nils A h n l u n d był zdania, że bulla dotyczy kultu zapomnianego później lokalnego świętego, a dodatkowo zwraca uwagę na 
postać duńskiego króla Kanuta Magnussona (zm. 1157), którego dwa roczniki szwedzkie określają mianem świętego. 
Hiperkrytyczny Lauritz W e i b u l l stwierdził natomiast, że brak wystarczających przesłanek do określenia, którego kultu 
świętego zakazuje papież w przywołanej bulli. 

Podsumowując: historiografia szwedzka wysunęła dotychczas następujące identyfikacje hominem ąuendam: św. Eryk, król 
Swerker I lub ktoś z jego otoczenia, norweski król Harald Gille, duński król Kanut Magnusson, zapomniany święty lokalny. 
Jednoznaczna atrybucja jest niemożliwa wskutek określenia adresata bulli jedynie inicjałem K. Badacze szwedzcy wysunęli trzy 
propozycje rozwiązania imienia odbiorcy - Kanut Eryksson (syn św. Eryka), Karl Swerkersson i Kol Swerkersson. Oczywiście 
w zależności od tego, kogo uzna się za adresata bulli, automatycznie zmienia się także atrybucja hominem ąuendam. Kolejnym 
czynnikiem, który dodatkowo piętrzy trudności w analizie omawianej bulli jest brak jej daty rocznej. Ze względu na miejsce 
wystawienia - Tusculanum - możliwe są trzy lata: 1171,1172 lub 1180. Historiografia szwedzka opowiada się zazwyczaj za 1171 
lub 1172 r. 

Jak wynika z powyższego przeglądu, sposób przedstawienia w historiografii zachodnioeuropejskiej śmierci św. 
Eryka w rezultacie pijackiej bójki jest absolutnie nieuzasadniony i co więcej całkowicie niemożliwy do udowodnienia. 
Ma rację Arne Jónsson, że dotychczasowe dyskusje naukowe nad omawianą bullą dają się podsumować stwierdzeniem, 
że nie m o ż n a wykluczyć, iż zakazuje ona kultu św. Eryka. Autor artykułu zwraca przy tym uwagę, że jak dotąd 
dociekania historyków szwedzkich koncentrowały się tylko na jednym fragmencie tejże bulli, wychodząc z jego 
przydatności do badań nad początkami kultu św. Eryka, wyrywając go z kontekstu. Słuszne jest jego stwierdzenie, że 
bullę należy potraktować jako całość i analizować ją, biorąc za punkt wyjścia przedsięwzięcia Aleksandra III, który za 
pomocą swej działalności prawodawczej zamierzał do zarezerwowania dla Stolicy Apostolskiej wyłączności w podej-
mowaniu decyzji co do kanonizacji świętych, czy też wniósł duży wkład do prawa kanonicznego w kwestii małżeń-
stwa. Być może badania bulli z Tusculanum podjęte z punktu widzenia Kurii Rzymskiej pozwoliłyby, zdaniem 
Jónssona, ustalić definitywnie jej datę roczną, co więcej według niego nie można jednoznacznie odrzucać możliwości, 
że została ona wystawiona w 1180 r. (co czynią badacze szwedzcy). Dokładne datowanie pozwoliłoby ograniczyć krąg 
jej odbiorców. 

Co do identyfikacji hominem ąuendam Arne Jónsson pozostaje sceptykiem. Jego zdaniem papież określa swoje stanowisko 
w innych omawianych w bulli kwestiach w sposób konwencjonalny, a fragment odnoszący się do hominem ąuendam można 
potraktować jako wymierzony przeciwko pijaństwu w ogólności i nie ma podstaw do twierdzenia, że Aleksander III miał na 
myśli konkretną osobę, gdyż trudno wyjaśnić, dlaczego nie wymienił jej z imienia. Papieżowi chodziło o podkreślenie, że prawo 
do kanonizacji świętych przysługuje wyłącznie Rzymowi. 

Argumentom Jónssona trudno odmówić logiki i racji. Jednakowoż nie zmieni to sytuacji, że każdy kto będzie chciał się 
zająć początkami kultu św. Eryka, musi odnieść się do bulli Aleksandra III i hominem ąuendam, ponieważ od niemal stu lat 
została ona nierozerwalnie powiązana przez historiografię szwedzką z początkami kultu św. Eryka. 

Niewątpliwą zaletą omawianego artykułu jest pokazanie, że w przypadku „małych historiografii" nie zawsze bezpiecznie 
jest opierać swą wiedzę na ogólnie dostępnych kompendiach. Artykuł ten może być również dobrym punktem wyjścia dalszych 
lektur dla zainteresowanych kultem św. Eryka, gdyż przytacza podstawową literaturę szwedzką dotyczącą tej problematyki. 

Maja Jowita Gąssowska 
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Reedycja Atlasu administracyjno-statystycznego państwa pruskiego z 1827/28 r. zrealizowana została z inicjatywy Komisji 
Historycznej w Berlinie w oficynie wydawniczej Kieper Verlag. Celowość takiego przedsięwzięcia uzasadniała nie tylko 
niewielka, bo licząca zaledwie 11 egzemplarzy liczba zachowanych oryginałów, ale przede wszystkim wartość informacyjna tego 
pierwszego opracowanego na tak dużą skalę tematycznego atlasu Prus. Powstał on z inicjatywy księcia elektora pruskiego 
Fryderyka Wilhelma w wykonaniu Ferdynanda von D ö r i n g a . Oprócz wydania pierwszego zawierającego 22 mapy 
tematyczne, znane jest też drugie, nieco zmienione, wydanie Atlasu z 1845 r. W tym wypadku liczba zachowanych egzemplarzy 
jest jeszcze niższa, bo wynosi zaledwie 3 sztuki. Wydanie drugie zawiera jedynie 20 map: 17 z wydania pierwszego, z tego 
niektóre zmodyfikowane oraz trzy nowe mapy. Reedycja wydania pierwszego na podstawie egzemplarza przechowywanego 
w Hessische Landes- und Hochschulbibliothek w Darmstadt zaopatrzona została w obszerny komentarz przygotowany pod 
redakcją Wolfganga S c h a r f e g o . Autorami artykułów wprowadzających, omawiających genezę i problematykę autorstwa 


