


Z A P I S K I K R Y T Y C Z N E I S P R A W O Z D A N I A 

Codex  diplomaticus  et epistolarius  regni  Bohemiae, 
tomi III fasciculus  tertius: Acta spuria et additamen-
ta inde  ab anno MCCXXXI  usque ad  annum MCCXL, 
ed. Gustav Fr iedr ich , Zdenëk Kri s ten, Jan 
Byst r i c ky, Universitas Palackiana Olomucensis, 
Olomucii MM. 

Wolno ale konsekwentnie posuwają  się prace wydawnicze 
nad dokumentami czeskimi epoki Przemyślidów, rozpoczęte na 
początku  ubiegłego stulecia przez Gustawa Friedricha. W trzy 
lata od ukazania się indeksów i dodatków, które zamknęły edycję 
tomu piątego,  otrzymujemy trzeci zeszyt tomu trzeciego, obej-
mującego  materiał dyplomatyczny z lat 1231-1240. Wydany zo-
stał on przez Jana Bystrickiego staraniem Katedry Historii Uni-
wersytetu Palackiego w Ołomuńcu, co stanowi pewien wyjątek, 
gdyż prace nad kontynuacją  kodeksu prowadzone są  w Brnie. 
W wydawnictwie znalazło się 18 dyplomów uznanych za falsyfi-
katy oraz prawie 40 dokumentów autentycznych, w przewadze 
papieskich i innych wystawców zagranicznych (część z nich, mar-
ginalnie odnoszących  się do historii Czech, zgodnie z przyjęty-
mi wcześniej zasadami opublikowano jedynie w formie  rege-
stów). Zeszyt zawiera ponadto wykaz wystawców i odbiorców 
dokumentów dla całego tomu trzeciego, konkordancję nume-
rów z wydawnictwami Regesta Bohemiae et Moraviae  Josefa 
Emlera i Codex  diplomaticus  et epistolarius  Moraviae  Antonina 
Boćka oraz bibliografię  prac cytowanych w skróconej formie 
w nagłówkach. Zgodnie z zasadami przyjętymi już w publikacji 
dodatków do czwartego tomu w aneksach umieszczono próbki 
duktu pisma wszystkich pisarzy z kancelarii króla Wacława I, 
margrabiego morawskiego Przemysła, biskupich oraz wybranych 
wystawców duchownych i świeckich. Aneks II zawiera repro-
dukcje wszystkich zachowanych pieczęci z tego okresu. Zauwa-
żyć trzeba jednak, że prezentowane wydawnictwo nie zawiera 
niestety indeksów i glos, w które zaopatrzone były zeszyty uzu-
pełniające  do tomów IV i V. Nie wiadomo, czy wydawca zrezyg-
nował zupełnie z ich opublikowania. 

Na marginesie warto dodać, że od 1999 r. trwają  inten-
sywne prace nad dalszymi tomami kodeksu dyplomatycznego, 
który ma zostać doprowadzony do 1310 r. W celu przyspieszenia 
i koordynacji działań zreorganizowano zespół edytorski i powo-
łano radę CDB, na której czele stanął  prof.  Miroslav Flodr. 
Tom VI obejmujący  okres od momentu śmierci Przemysła Ota-
kara II pod Suchymi Krutami w sierpniu 1278 r. do objęcia rzą-
dów przez Wacława II w 1283 r. opracowywany przez Z. Svita-
ka, J. Krejćfkovą  i H. Krmićkovą  jest już w fazie  końcowej 
i znalazł się nawet w zapowiedziach wydawniczych na rok 2000. 
Biorąc  jednak pod uwagę fakt,  że wydanie wzbudziło szereg 

krytycznych uwag recenzentów, z pewnością  trafi  on do rąk  za-
interesowanych ze sporym opóźnieniem. Prace nad tomem VII, 
obejmującym  cały okres panowania Wacława II (1283-1305), 
ze względu na rozmiary materiału dyplomatycznego przysporzą 
chyba najwięcej problemów. Ma on zostać podzielony na trzy 
części, a granice wewnętrzne podziałów wyznaczą  daty 1289 i 1297. 
Tom VIII, którego opracowaniem zajmuje się K. Maraz obej-
mie dokumenty z okresu od wygaśnięcia dynastii Przemyślidów 
po wstąpienie  na tron czeski Jana Luksemburskiego. Odręb-
ny tom edycji poświęcony zostanie obszernemu materiałowi za-
wartemu w formularzach  dyplomatycznych, udostępnionych jak 
dotąd  w rozproszonych i przestarzałych wydaniach z końca XIX 
i początku  XX wieku. 

Więcej informacji  na temat problemów i zasad wydania ko-
lejnych tomów CDB znaleźć można w następujących  pracach: 
K. Maraz, Codex  diplomaticus  et epistolaris  regni Bohemiae — 
kratkę  zamyśleni nad  casovym rozsahem, obsahem a koncepci os-
mého dilu  (1306-1310).  Aktualni  stav praci, „Archivrn Caso-
pis" 49, 1999, s. 153-170, dopełnienie s. 266-267; oraz referaty 
K. Maraza i Z. Svitaka na posiedzeniach sekcji nauk pomocni-
czych historii VIII Zjazdu Historyków Czeskich (10-12 wrze-
śnia 1999 w Hradcu Kralové), opublikowane w „Sborrnku ar-
chivni'ch praci'" 50, 2000, s. 458-480. 

M.  P. 

Matthias Pape, Der Karlskult  an Wendepunkten  der 
neueren deutschen  Geschichte,  „Historisches Jahr-
buch" 120, 2000, s. 138-181. 

Różne były „pośmiertne losy" bohaterów antycznych 
i średniowiecznych; Karol Wielki należy już od dwunastu stule-
ci bez wątpienia  do najtrwalej obecnych w pamięci potomnych. 
O ile pamięć i kult „ojca Europy" w średniowieczu zostały roz-
poznane już nienajgorzej (zob. ostatnio: M. Blahova, Nachle-
ben Karls  des  Großen in der  Propaganda  Karls  IV,  „Das Mittel-
alter" 4, 1999, 2, s. 11-25; warto też może nadmienić, że trafił 
nawet — jako dobroczyńca Żydów — do hermetycznie skąd-
inąd  od świata chrześcijańskiego odgrodzonej średniowiecznej 
tradycji żydowskiej, zob.: A. Grabois, Le souvenir et la légen-
de  de  Charlemagne  dans  les textes hébraiques médiévaux,  „Le 
Moyen Age" 72, 1966, s. 5-41), o tyle nowożytne ich koleje nie 
były, jak dotąd  badane w sposób systematyczny (zob. jednak 
prace A. Borsta i P. Schoenena w IV tomie monumentalnego 
dzieła Karl  der  Große. Lebenswerk  und  Nachleben,  Düsseldorf 
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