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Artykuły recenzyjne i recenzje

Atlasu oraz instruktywnych komentarzy do poszczególnych map są: Wolfgang Scharfe, Wolfgang N e u g e b a u e r , Werner
Vogel, Hans T h e i s s e n , Dieter G a e d k e , Peter-Michael H a h n , Gerhard S t a h r , Hans-Dieter L o o c k , Jürgen H e n s e l ,
Dirk B l a s i u s 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

Thor vi Eckhardt, Azbuka. Versuch einer Einführung in das Studium der slavischen Paläographie.
Mit einem Vorwort von Walter Leitsch und einem bibliographisch-kritischen Nachwort von
Christian Hannick herausgegeben von Max Demeter Peyfuss. Wiener Archiv für Geschichte
des Slawentums und Osteuropas, Veröffentlichungen des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung der Universität Wien, Band XIV. Böhlau Verlag, Wien - Köln 1989, ss. XII+197,
iL 87, tabL 16, map 1.
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 spopularyzowania 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
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rumuńskich, na których cyrylica funkcjonowała aż do XIX w. Książka austriackiej badaczki składa się z siedmiu rozdziałów
poprzedzonych wstępem W. L e i t s c h a . W rozdziale pierwszym (s. 1-21) obok uwag natury metodycznej znalazło się
szerokie omówienie stanu dotychczasowych badań. Drugi z rozdziałów (s. 22-30) odnosi się do dyskutowanych od lat
kwestii, który z alfabetów słowiańskich był starszy: głagolica, czy cyrylica? Opowiadając się zdecydowanie za starszeństwem
głagolicy (całą sprawę - jak się zdaje - ostatecznie rozstrzygają palimpsesty). Autorka mimochodem porusza również
- podnoszoną przez niektórych badaczy - kwestię tzw. prapisma słowiańskiego, uznając jednak słusznie cały problem za
otwarty na obecnym etapie dyskusji. W kolejnym też rozdziale omówiony został rozwój pisma głagolickiego po XVI w.
Pozostałe rozdziały (IV-VII) poświęcono najważniejszym formom rozwojowym cyrylicy, poczynając od najstarszych
zabytków epigraficznych, uncjały i półuncjały (s. 49-79), poprzez tzw. skoropis' i kursywę (s. 85-95), tzw. cyrylicę
zachodnią, popularnie zwaną bosanczicą z racji jej dominacji na obszarach średniowiecznej Bośni (s. 96-109), wreszcie
majuskułę i specjalne pismo ozdobne tzw. vjaz' (s. 110-122). Wykład uzupełniają instruktywne podobizny pisma i czytelne
fascimilia paleograficzne. Zabrakło może tylko zbiorowych tabel pokazujących rozwój morfologiczny liter. Sięgnięcie przez
Autorkę do obfitego materiału ilustracyjnego ułatwia czytelnikowi śledzenie jej narracji. Wykorzystała w tym celu liczne
archiwalia, które ze źródłowego punktu widzenia nie przedstawiały większej wartości - stąd słaba ich znajomość, ale
cechują się olbrzymią wartością z punktu widzenia samej paleografii. Autorka w swym wykładzie dążyła nie tylko do
charakterystyki poszczególnych form pisma w ujęciu chronologicznym i przestrzennym oraz akcentowania lokalnych
osobliwości, ale starała się jednocześnie wykazać istnienie powiązań między ważniejszymi ośrodkami piśmiennictwa
słowiańskiego. Można by oczywiście dyskutować, czy niektóre średniowieczne ośrodki, jak np. Athos, uzależnione były
wyłącznie od wpływów idących z zewnątrz, czy też wytworzyły pewne własne modele. Są to jednak z reguły sprawy
wymagające szczegółowych badań. Całość książki Ch. Hannick uzupełnił starannym i wartościowym przeglądem najnowszych
osiągnięć na polu badań paleograficznych, koncentrując się zwłaszcza na nowych opracowaniach poszczególnych zabytków.
Bibliografia doprowadzona została do roku 1988 włącznie. Korzystając z książki Th. Eckhardt czytelnik pamiętać jednak
powinien, że dzieło nie zostało przez Autorkę ukończone. Do pełnego obrazu paleografii słowiańskiej zabrakło choćby
rozdziałów omawiających materiały i narzędzia pisarskie, warsztaty czy samą technikę pisma. Autorka w małym tylko
stopniu zajmowała się inskrypcjami, jeśli nie liczyć najstarszych zabytków epigraficznych z X-XH w. Pomimo że książka
austriackiej badaczki nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania związane z paleografią słowiańską, będzie służyć z pożytkiem
nie tylko studentom slawistyki, ale również profesjonalistom.
| Jan Leśny |

Andrzej Wyczański, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego
(1506-1548), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, ss. 298.
Historiografia polska stosunkowo wcześnie zainteresowała się kancelarią królewską, a systematyczne badania nad jej
urzędnikami zapoczątkował artykuł Romana M a u r e r a w „Bibliotece Warszawskiej" z 1877 r. o urzędnikach kancelaryjnych
Władysława Jagiełły. Kilka lat później tenże historyk w dwu opracowaniach przedstawił kancelarie monarsze w Polsce aż po
rok 1506. Znajomość piętnastowiecznej kancelarii królewskiej pogłębiły znacznie: opracowanie Ireny S u ł k o w s k i e j - K u r a s i o w e j z 1967 r. (o kancelarii królewskiej w latach 1447 -1506) oraz dwutomowe studium Jadwigi K r z y ż a n i a k o w e j (o kancelarii Władysława Jagiełły), ogłoszone w latach 1972-1979. Badania nad personelem kancelarii władców
polskich w XVI w. rozwinęły się stosunkowo niedawno. W 1986 r. Mirosław K o r o l k o opublikował poczet sekretarzy
królewskich Zygmunta Augusta («Odrodzenie i Reformacja w Polsce», t. 31) i w tym samym czasie w t. 4 Studiów staropolskich
ukazał się artykuł Leszka K i e n i e w i c z a o sekretariacie Stefana Batorego. Wszystkie prace dotyczące tej tematyki starały się,
jedne mniej, drugie bardziej, przedstawiać także zbiorowość i karierę sekretarzy królewskich.
Praca Andrzeja W y c z a ń s k i e g o , znawcy polskiego Odrodzenia, dotyczy kancelarii koronnej Zygmunta Starego. Autor
nadał swej książce tytuł „Między kulturą a polityką", podkreślając tym samym, że jego celem było nie tyle pisanie życiorysów
poszczególnych osób zatrudnionych w koronnej kancelarii królewskiej, ile socjologiczna analiza tworzonej przez nich
zbiorowości. Autor zaznaczył przy tym, że „pełna monografia z wyczerpaniem wszystkich źródeł i literatury oraz problematyki
w praktyce nie jest możliwa, gdyż wymagałaby opracowania kilkudziesięciu pełnych monografii osobowych" (s. 5). Niemniej
podjął się przedstawić to zagadnienie dotyczące czasów Zygmunta I po to, by wypełnić wyraźną lukę w naszej znajomości
dziejów kancelarii monarszych w Polsce na progu czasów nowożytnych. W przedstawionym kwestionariuszu badawczym
znalazły się między innymi zasady doboru, sekretarzy, ich pracy w kancelarii obydwu pieczętarzy koronnych, kanclerza
i podkanclerzego, a także działalność sekretarzy jako grupy politycznej i kulturalnej.
Andrzej Wyczański ustalił 71 sekretarzy Zygmunta I „pewnych" oraz 21 „niepewnych", czyli takich postaci, które pojawiły
się przygodnie w źródłach z tytułem sekretarza, ale co do których nie miał dostatecznego potwierdzenia, że ten urząd
sprawowali. Plonem tej mozolnej, choć - jak zaznacza Autor - nie wyczerpującej wszystkich możliwości kwerendy jest także
aneks (s. 246 - 273), zawierający schematyczne zestawienie danych bibliograficznych sekretarzy. Od czasu ukazania się książki
Ireny Sułkowskiej-Kurasiowej stało się to zresztą regułą przy opracowywaniu tego typu monografii. Do dalszej analizy
i obliczeń oraz porównań wzięci zostali tylko sekretarze „pewni", z których aż 92% wywodziło się ze stanu szlacheckiego,
a tylko 8% z mieszczaństwa. Wśród nich 76% stanowili duchowni; większość studiowała na Akademii Krakowskiej
i uzupełniała swe studia za granicą. Na urząd sekretarza wstępowali mając średnio 37 lat, a więc w wieku dojrzałym. Król

