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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 
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Atlasu oraz instruktywnych komentarzy do poszczególnych map są: Wolfgang Scharfe, Wolfgang N e u g e b a u e r , Werner 
Vogel , Hans The i s sen , Dieter G a e d k e , Peter-Michael H a h n , Gerhard S t a h r , Hans-Dieter Loock , Jürgen Hense l , 
Dirk Blas ius i Manfred S t ü r z b e c h e r . 

Mapy w Atlasie poprzedza ujęta w tabelach statystyka ludnościowa państwa pruskiego według poszczególnych prowincji, 
rejencji i powiatów, natomiast pierwsza mapa obrazuje rozwój terytorialny państwa Hohenzollernów poczynając od roku 1415 
(Historische Übersicht der Erwerbungen unter dem Haus Hohenzollern). Mapa oznaczona numerem 2 poświęcona została 
ukształtowanemu około 1818 r. podziałowi administracyjnemu państwa (Administrative Einteilung des Staates). Trzy kolejne 
mapy dotyczą problematyki militarnej. Są to: mapa okręgów wojskowych obrazująca rozmieszczenie korpusów armijnych, 
brygad, regimentów i batalionów obrony kraju oraz siedzib sztabów i dowództw niższego szczebla (nr 3: Militärische 
Bezirks-Einteilung), mapa twierdz, magazynów wojskowych i zakładów pracujących na potrzeby Armii (nr 4: Militärische 
Anlagen und Militär-Administrations-Anstalten) oraz mapa dyslokacji stałej armii (nr 5: Dislokation des stehenden Heeres). 

Urządzenia i zakłady służące komunikacji to tytuł mapy nr 6 (Anlagen und Anstalten zur Beförderung des Verkehrs). 
Zilustrowany został na niej stopień żeglowności rzek, przebieg dróg i szos oraz połączeń pocztowych, jak też dyslokacja 
urzędów i stacji pocztowych, portów - jednak bez rozróżnienia ich rangi - oraz latarń morskich. Kolejne dwie mapy 
poświęcone zostały administracji sądownictwa (nr 7: Justiz-Verwaltung) oraz zarządu celnego i podatkowego (nr 8: Zoll- und 
Steuer-Verwaltung). 

Do niezmiernie interesujących należą mapy poświęcone problematyce gospodarczej państwa pruskiego. Do takich należy 
kartograficzna prezentacja zarządu kopalń, hut i salin (nr 9: Bergwerks- Hütten und Salinen-Verwaltung) oraz przestrzennego 
wymiaru regale solnego (nr 10: Saltz-Debit), mapa ważniejszych fabryk i manufaktur branży tekstylnej, skórzanej, 
żywnościowej, ceramicznej, szklanej i szkutniczej (nr 20: Fabriken und Manufakturen von Bedeutung), kartograficzny obraz 
rozmieszczenia na obszarze państwa pruskiego źródeł mineralnych wraz z kąpieliskami, stadnin, zarodowych owczarń i uprawy 
winorośli (nr 21: Mineralquellen, Gestüte, Stamm-Schäfereien, Weinbau) oraz mapa urodzajności gleb (nr 22: Allgemeine 
Übersicht der Fruchtbarkeit des Bodens). 

Stosunki kościelne zostały przedstawione na dwóch mapach: organizacji Kościoła ewangelickiego (nr 11: Evangelische 
Kirchenverfassung) oraz Kościoła katolickiego (nr 12: Katholische Kirchen-Verfassung). Uzupełnia je mapa stosunków 
wyznaniowych (nr 14: Verhältniss der Bevölkerung nach Religion und Konfession). Problematyka ludnościowa przedstawiona 
została również od strony gęstości zaludnienia (nr 13: Verhältnis der Bevölkerung zur Grundfläche) oraz języka (nr 15: 
Sprachen). Podkreślić należy, że ta ostatnia mapa, wbrew dotychczasowym ujęciom historiografii niemieckiej ukazuje, że po 
wojnach napoleońskich język polski miał nadal zdecydowaną przewagę nie tylko w Poznańskiem, ale także na Pomorzu 
Gdańskim oraz w południowym paśmie ówczesnych Prus Wschodnich. 

Z pozostałych czterech map oznaczona numerem 16 ilustruje rozmieszczenie różnego typu szkół i uczelni, jednak bez szkół 
elementarnych (Unterrichts- und Bildungsanstalten), 17 - dotyczy zakładów dobroczynnych i karnych (Wohltätigkeits- und 
Strafanstalten), 18 - obrazuje problematykę Związku Stanów (Landständische Verband), a 19 daje pogląd na rozmieszczenie 
w państwie pruskim królewskich zamków, mennic i banków (Königliche Schlösser, Münzen, Banken). 

Przedstawiając tematykę uwzględnioną w omawianym Atlasie administracyjno-statystycznym państwa pruskiego, należy 
podkreślić, że ma on nie tylko wartość historyczną, ale również zachował duże walory jako źródło informacji. Wynika to 
wyraźnie z wszystkich komentarzy do poszczególnych map. Istotne jest także to, że mimo stwierdzonych pominięć, braków 
i nieścisłości ukazuje on podjętą tematykę w skali całego państwa, a tym samym daje pogląd na różnice regionalne. Decyzję 
o reedycji omawianego atlasu, stanowiącego nadal cenne źródło do badań nad dziejami państwa pruskiego w pierwszej połowie 
XIX w. należy więc uznać za w pełni uzasadnioną. Podkreślić też należy wysoki poziom edytorskiego i naukowego 
przygotowania reedycji w postaci obszernego tomu komentarza. 

Bogdan Wachowiak 
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W krajach wschodnioeuropejskich zwłaszcza w dawnej Rosji i b. ZSRR powstało szereg dziś już klasycznych ujęć 
paleografii ruskiej, czy szerzej nawet słowiańskiej, lecz z reguły ograniczały się one do rodzimych materiałów. Pewien wyjątek 
pod tym względem stanowi paleografia E. F. K a r s k i e g o (1861-1931), parokrotnie w ostatnim czasie wznawiana. Również 
w Polsce jeszcze w okresie międzywojennym I. O h i j e n k o wydał „Wzory pism cyrylickich X-XVII w." (osobne odbicie 
z „Elpis", t. 2-3, Warszawa 1927), które niesłusznie zostało zapomniane i pozostaje nie dostrzegane przez paleografów. 
Opracowanie Th. E c k h a r d t (1921-1979) stanowi natomiast pierwszą na gruncie niemieckim próbę szerokiego naświetlenia 
zagadnień paleografii poczynając od narodzin piśmiennictwa słowiańskiego w drugiej połowie IX w. po okres spopularyzowa-
nia druku, choć w wielu przypadkach Autorka sięga nawet po przykłady form pisma XIX w. Opracowanie uwzględnia 
piśmiennictwo cyrylickie, jak również głagolickie, na wszystkich obszarach, gdzie było ono stosowane nie wyłączając ziem 


