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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 
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(obecnie w Norymberdze) (napis: Theopaniu[s]  imperator).  Ta 
pozbawiona analogii „maskulinizacja" cesarzowej stanowi wy-
mowny dowód wyjątkowości  stanowiska Teofano,  wykraczające-
go poza przyznawane na ogół małżonkom władców z dynastii 
saskiej miano consors imperii czy adiutrix  regni. W kolejnym tek-
ście znajdujemy próbę ustalenia chronologii potomstwa Ottona 
II i Teofano;  ciężar poznawczy leży w wykazaniu starszeństwa 
Adelajdy (977-1043) nad Zofią  (978-1039), wbrew świadectwu 
Roczników z Kwedlinburga. Za ważną  poznawczo należy uznać 
też ostatnią  pozycję zbiorku, poświęconą  wyjaśnieniu okolicz-
ności starań o bizantyjską  księżniczkę dla Ottona III. Wolf  opo-
wiada się za trzykrotnym podejmowaniem tych starań przez 
stronę zachodnią  (dobrze poświadczone starania w 995 i 1001, 
słabo, ale zdaniem Autora wystarczająco  w 998) i przekonująco 
moim zdaniem, wyjaśnia (planami przeznaczenia Zoe [zm.1050], 
starszej córki pozbawionego potomstwa męskiego Konstanty-
na VIII, do następstwa w godności cesarskiej i niepełnoletno-
ścią  młodszej Teodory, która dopiero w 1001 osiągnęła  wraz 
z 12 rokiem życia sprawność do małżeństwa), dlaczego dopiero 
próba w 1001 r. mogła okazać się skuteczna, choć, jak wiado-
mo, przedwczesna śmierć Ottona III i tak pokrzyżowała wszyst-
kie plany i księżniczka, która już dotarła do Italii, musiała za-
wrócić (obszerniej o tym pisał Wolf  w artykule Zoe  oder  Theo-
dora,  die  Braut Kaiser  Ottos III.,  w wymienionym na początku 
tej zapiski zbiorze, s. 212-222). 

J.S. 

Robert Luff,  Wissensvermittlung  im europäischen 
Mittelalter.  „Imago-mundi"-Werke  und ihre Prologe 
(Texte und Textgeschichte, Bd. 47), Max Niemeyer 
Verlag, Tübingen 1999, ss. 586. 

Zagadnienie roli popularnych, łacińskojęzycznych czy spi-
sanych w językach „narodowych", kompendiów o charakterze 
encyklopedycznym w procesie upowszechniania wiedzy w peł-
nym i późnym średniowieczu, na które u nas już przed laty zwró-
ciła uwagę Małgorzata Frankowska-Terlecka („Skarbiec  wiedzy" 
Brunetta  Latiniego. Trzynastowieczna  myśl encyklopedyczna  jako 
wyraz tendencji  do  upowszechniania wiedzy,  Wrocław etc. 1984; 
zob. także sam ten traktat w przekładzie i opracowaniu tejże 
uczonej i Teresy Giermak-Zielińskiej, Warszawa 1992, zwłasz-
cza wstęp pióra obu tłumaczek. Notabene:  jest to jedyny, jak 
dotąd,  traktat średniowieczny tego rodzaju dostępny w polskim 
przekładzie), nie przestaje przyciągać  uwagi mediewistów. Au-
tor wymienionej w nagłówku obszernej monografii  przyjął  kon-
cepcję dość ryzykowną,  nie pozbawioną  wszakże poważnych atu-
tów poznawczych. Spośród kilkudziesięciu znanych utworów na-
leżących  niewątpliwie  do typu imago mundi  (charakterystyka 
gatunku na s. 6 nn.), lub doń zbliżonego, wybrał osiem, sta-
rając  się o w miarę równorzędne uwzględnienie różnych regio-
nów Europy „łacińskiej" (kierując  się jednak w wyborze także 
innymi względami, np. istnieniem nowszej i miarodajnej edycji) 
i poddał analizie porównawczej, szczególną  uwagę poświęcając 
otwierającym  poszczególne dzieła prologom, nie bez podstaw 
przyjmując,  że tam właśnie autorzy mieli najlepszą  okazję do 
przedstawienia własnych zamierzeń i założeń. W kolejności za-
tem poddano analizie następujące  dzieła (w nawiasach numery 
rozdziałów): łacińskie Elucidarium  Honoriusza zwanego Augu-
stodunensis (II), staroniemiecki anonimowy Lucidarius  (III), 

Hortus  deliciarum  Herrady z Hohenburga (IV), starofrancuski 
Livre de  Sidrac  (V), działalność pisarską  i translatorską  na ka-
stylijskim dworze Alfonsa  Mądrego  (VI), Li Livres dou  Tresor 
Brunetto Latiniego (VII), niemiecki przekład pseudoarystote-
lesowego Secretum  secretorum  pióra mniszki Hiltgarty z Hürn-
heim (VIII) oraz Livre de  la Cité  des  Dames Krystyny (Christi-
ne) de Pizan (IX). Nie bez zdziwienia wypadnie skonstatować 
decyzję (s. 17) pominięcia Speculum  maius Wincentego z Beau-
vais z uwagi na ... zbyt dużą  objętość prologu, wydanego nie tak 
dawno w sposób krytyczny przez A.-D. von den Brincken, Ge-
schichtsbetrachtung  bei Vinzenz  von Beauvais. Die Apologia Ac-
tons zum Speculum  maius, „Deutsches Archiv für  Erforschung 
des Mittelalters" 34, 1978, s. 410-499. Wynika z tego, że wybra-
ne do analizy dzieła rozciągają  się w czasie od początku  XII 
do początku  XV w., z punktu widzenia zaś recepcji niektórych 
dzieł sięgają  nawet początku  czasów nowych. W dwóch przy-
padkach (II i IV) mamy do czynienia z dziełami napisanymi po 
łacinie, dwukrotnie (III i VIII) po niemiecku, starofrancuski 
reprezentowany jest trzy razy (V, VII, IX), hiszpański jeden raz 
(VI). Na uwagę zasługuje stosunkowo znaczny udział w próbie 
utworów napisanych przez kobiety (IV, VIII, IX). W jednym 
przypadku (IV) uwzględniono dzieło nie zachowane do naszych 
czasów (nie wydany drukiem unikalny rękopis Hortus  delicia-
rum spłonął  w Strasburgu w 1870 r.), ale w znacznym stopniu 
możliwe do materialnego, a nawet formalnego  zrekonstruowa-
nia (zob.: R. Green, M. Evans, C. Bischoff,  M. Curschmann, 
Herrad  of  Hohenburg:  Hortus  deliciarum,  vol. I: Commentary, 
vol. II: Reconstruction  [Studies of  the Warburg Institute, 36], 
London-Leiden 1979). 

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów jest elastyczna, wy-
kazuje jednak pewne elementy wspólne. Do nich należą:  wstępy 
informujące  ogólnie o dziele i jego znanym bądź  domniema-
nym autorze, analiza prologu (lub prologów), koncepcja dzieła 
i jego miejsce w rozwoju gatunku, źródła i wzorce, recepcja przez 
współczesnych i potomnych. W ostatnim (X) rozdziale mógł Luff 
dokonać podsumowania wyników analizy, omawiając  m.in. ta-
kie sprawy jak autorstwo traktatów, przyczyny anonimowości 
jednych, ostentacyjne podkreślanie własnego autorstwa później-
szych (Nos,  don  Alfonso;  mestre Brunet Latin; Je,  Christine), 
zjawisko wspomnianego autorstwa kobiet, język traktatów itd. 
Luff  — za Christelem Meierem (zob. tego autora: Grundzüge 
der  mittelalterlichen  Enzyklopädik.  Zu  Inhalten,  Formen  und 
Funktionen  einer problematischer  Gattung,  w: Literatur  und  La-
ienbildung  im Spätmittelalter  und  in der  Reformationszeit.  Sym-
posion Wolfenbüttel  1981, ed. L. Grenzmann, K. Stackmann, 
Stuttgart 1984, s. 467-503; Cosmos politicus.  Der Funktionswan-
del  der  Enzyklopädie  bei Brunetto  Latini, „Frühmittelalterliche 
Studien" 22, 1988, s. 315-356) — wyodrębnia dwa zasadnicze 
typy czy etapy dziejów encyklopedystyki średniowiecznej: „krea-
cjonistyczny" (schöpfungsorientierte)  (jak II, III i IV) i „antro-
pocentryczny" (jak zwłaszcza VI, VII i IX), dodając  już od sie-
bie typ trzeci, reprezentowany przez Księgę Sidraka (V) i dzieło 
Hiltgarty (VIII), a charakteryzujący  się brakiem jakiejkolwiek 
myśli organizującej  (co autor skłonny jest tłumaczyć orientalnymi 
wzorcami). Z kolei zastanawia się Luff  nad intencjami poszcze-
gólnych autorów, także co do oczekiwanego kręgu odbiorców 
(konfrontując  je z czytelnym źródłowo rzeczywistym zasięgiem 
recepcji). Wyjątkiem  było dzieło Herrady, przeznaczone jedy-
nie dla własnego konwentu i rzeczywiście poza nim nie znane. 
Absolutne pierwszeństwo pod względem oddziaływania nale-
żało do Elucidarium  Honoriusza (bez wątpienia,  poza względa-
mi rzeczowymi, zaważył tu łaciński tekst), którego znamy około 


