


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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1965-1968). M. Pape podjął  się przedstawienia tego zagad-
nienia w dwóch przełomowych momentach nowożytnych dzie-
jów Niemiec, tzn. po upadku dawnego cesarstwa na początku 
XIX w. (okres napoleoński) i po katastrofie  II wojny światowej 
(czasy formowania  się RFN), poprzedzając  główny wywód skró-
towym rysem kształtowania się tradycji i kultu Karola Wielkie-
go w średniowieczu Francji i Niemiec. Rozdział „Kult Karola 
w okresie napoleońskim" (s. 142-161) rozpoczyna się informa-
cjami o miejscu tej tradycji w ideologii absolutyzmu francuskie-
go (A. Aubery, Des iustes prétensions du  Roy sur l'Empire,  Paris 
1667), omawia zróżnicowany doń stosunek luminarzy Oświece-
nia (pozytywny Monteskiusza i Herdera, negatywny Woltera), 
odrzucenie tradycji karolińskich przez Rewolucję, umiejętne się-
ganie do nich przez Napoleona I („spełnienie testamentu Karo-
la Wielkiego" w 1800 r., akcentowanie roli Akwizgranu [Aix-
-la-Chapelle], Je  suis Charlemagne  w liście do papieża z 1806 r.). 
Ideologia karolińska okazała się bardzo pomocna i nośna w bu-
dowaniu przez Napoleona pozycji hegemona w Niemczech (Zwią-
zek Reński) i pozyskiwaniu do tej polityki samych Niemców 
(z najbardziej prominentnym rzecznikiem — Karlem Theodo-
rem von Dalbergiem, ostatnim arcybiskupem Moguncji, na cze-
le). Trzecia Rzesza miała z Karolem problemy. Przez pewien 
czas Sachsenschlächter  w opiniach nazistów był na cenzurowa-
nym (np. w „Micie XX wieku" Alfreda  Rosenberga), musiał 
ustąpić  na piedestale miejsca swemu saskiemu protagoniście 
Widukindowi, „prawdziwemu" wcieleniu ducha germańskiego. 
Głośna zbiorowa publikacja historyków niemieckich z 1935 r. Karl 
der  Große oder  Charlemagne,  która, jak wiadomo, wywołała 
dwa lata później również zbiorową  reakcję nauki polskiej, była 
wyrazem zaniepokojenia bardziej rzeczowo nastawionej części 
niemieckiej mediewistyki wobec „oddawania" Karola Francu-
zom. Nie tyle jednak stanowisko historyków, co wola samego 
Hitlera, w sytuacji przejścia III Rzeszy do otwartej realizacji 
„nowego ładu" w Europie, spowodowała odrzucenie volkistow-
skiej interpretacji i włączenie  tradycji karolińskiej do ideolo-
gicznego arsenału brunatnego imperium. Nic więc dziwnego, że 
walczącej  na wschodzie „w obronie Zachodu" dywizji ochotni-
ków SS z krajów romańskich nadano miano „Charlemagne", a sam 
führer  ponoć w 1943 r. określał się przed tymi ochotnikami ja-
ko defensor  Imperii  Caroli  Magni. 

W radykalnie zmienionych po upadku państw faszystow-
skich warunkach zmieniły się społeczne i polityczne oczekiwa-
nia wobec tradycji Karola Wielkiego. Nurt krytyczny wobec po-
staci i dzieła Karola, wyraźny w nauce francuskiej  od czasów 
Micheleta, a w okresie międzywojennym reprezentowany najle-
piej przez Henri Pirenne'a, utrzymywał się i po wojnie dzię-
ki Heinrichowi Fichtenauowi i François Louisowi Ganshofowi, 
ale zainicjowany we wczesnych latach pięćdziesiątych  i odtąd 
coraz bardziej zyskujący  na znaczeniu proces unifikowania  się 
Europy Zachodniej sprawił, że krytycy nie utrzymali pola, a Ka-
rol Wielki nabierał stopniowo charakteru symbolu i protoplasty 
jedności europejskiej. Nie bez związku  z podziałem kontynentu 
na dwa bloki i „zimną  wojną",  Karol Wielki coraz bardziej prze-
stawał być „Francuzem" i „Niemcem", a stawał się „Europej-
czykiem". Czyż wschodnia granica państwa Karolowego nie po-
krywała się do 1989 r. niemal dokładnie z granicą  „wolnego 
świata" na Łabie? Traktowanie Karola Wielkiego i jego dzieła 
w kategoriach europejskich mogło powoływać się na pewne sfor-
mułowania jeszcze z jego czasów, a także na tradycje historio-
graficzne  sięgające  Leopolda von Rankego, ale dopiero idee 
i cele polityczne Adenauera, Schumana, de Gasperi'ego i Spaa-
ka, zbliżenie francusko-niemieckie  i utworzenie w Akwizgranie, 

„stolicy Karola Wielkiego", w 1949 r. (z inicjatywy miasta) na-
grody im. Karola Wielkiego, nadały pamięci wielkiego cesarza 
pełniejszy europejski walor ideowy. Czy postać Karola Wielkie-
go, wielkiego administratora, reformatora  i prawodawcy, ale tak-
że bezwzględnego zdobywcy i chrystianizatora „żelaznym języ-
kiem", ma szanse stać się trwałym symbolem zjednoczonej Eu-
ropy, trudno przesądzić.  Nie da się tego odgórnie zadekreto-
wać, nawet w Brukseli. Frantisek Graus (Lebendige  Vergangen-
heit, Köln-Wien 1975, s. 198) był sceptykiem: Wenn  nicht alles 
trügt,  so wird  Karl  »als europäisches Symbol«  genauso farblos 
bleiben, •wie er es in den  vorangehenden  Rollen gewesen ist, die 
ihm zugedacht  wurden.  Trudno wszakże zaprzeczyć, że kult Ka-
rola Wielkiego także po połowie ubiegłego stulecia raz jeszcze 
okazał swoją  przydatność i to — oczywiście — niezależnie od 
uzasadnienia i dyskursu naukowego. Jak pisze M. Pape (s. 181): 
Von  Friedrich  Barbarossa über Napoleon  bis zu Adenauer  und  de 
Gaulle  diente  der  Karlskult  der  Rechtfertigung  von Ansprüchen 
oder  politischer  Ziele.  Kaiser,  Diktatoren  und  Demokraten  berie-
fen  sich in Aachen auf  ein im Dunkel  der  Geschichte liegendes 
Bild. 

J.  S. 

Gunther G. W o l f,  Kleine  Beiträge  zur Geschichte  der 
Könige  und Kaiser  aus Uudolfingisch-ottonischem  Haus, 
„Archiv für  Diplomatik, Schriftgeschichte,  Siegel-
und Wappenkunde" 46, 2000, s. 181-196. 

Artykuł aktywnego pisarsko znawcy epoki (zob. opracowa-
ny pod jego redakcją  i zawierający  przeważnie jego własne tek-
sty zbiór Kaiserin  Theophanu.  Prinzessin aus der  Fremde  — des 
Westreichs  Große Kaiserin,  Köln-Weimar-Wien 1991), jest jed-
ną  z licznych publikacji wywołanych tysiącleciem  zjazdu gnie-
źnieńskiego i zbliżającej  się śmierci Ottona III. Składa się on 
z czterech przyczynków o charakterze głównie genealogicznym 
i koncentrujących  się wokół postaci tego władcy. Okazuje się, 
że niektóre luki w tej, mogło by się wydawać, już doszczętnie 
wyeksploatowanej naukowo dziedzinie można jeszcze, jeżeli nie 
w sposób niewątpliwy,  to przynajmniej wielce prawdopodobny 
spróbować wypełnić. W pierwszym szkicu Autor rozpatruje da-
ty urodzenia władców z dynastii saskiej. O ile daty roczne nie 
budzą  wątpliwości  (choć w przypadku Henryka I można mówić 
o niej jedynie w przybliżeniu: 876/877, a rok urodzenia Henry-
ka II — 973 — trzeba ustalać w oparciu o dane pośrednie), 
o tyle z datami dziennymi w typowy dla epoki sposób są  trudno-
ści. Wolf  hipotetycznie (opierając  się na DO III 146 — donacja 
majątku  Eschwege dla siostry Zofii,  w wypełnieniu dyspozycji 
cesarzowej Teofano  z 991 r. — zdaniem Wolfa  dokonana naty-
chmiast, tzn. zapewne w pierwszym dniu prawnej pełnoletności 
Ottona III, 6 VII 994) datuje urodziny Ottona III na 6 VII 
980 r. (Dotąd  datowano je dość zgodnie na koniec czerwca do 
początku  lipca). W drugim ministudium Wolf  analizuje zadzi-
wiającą,  występującą  jedynie w dokumencie wystawionym przez 
cesarzową  Teofano  w Rawennie 1 IV 990, intytulację: Theopha-
nius gratia  divina  imperator  augustus,  potwierdzoną  jeszcze 
w formule  datacyjnej: anno vero imperii domini  Theophanii  im-
peratoris  XVIII,  znajdując  do niej paralele na plakietce z kości 
słoniowej (obecnie w Musée de Cluny), przedstawiającej  Chry-
stusa koronującego  Ottona II i cesarzową  (napis: Theophano  im-
perator  augustus)  i na słynnej oprawie kodeksu z Echternach 


