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Prezentowana publikacja składa się z dwóch części, z któ-
rych każda mogłaby stanowić odrębną  całość: obszernej, liczą-
cej ponad 200 stron biografii  Klaudiusza i publikacji jednego 
z jego dzieł — komentarza do Księgi Jozuego. Klaudiusz z Tu-
rynu, którego sylwetka została szczegółowo przedstawiona 
w części pierwszej, należy do najciekawszych postaci środowi-
ska intelektualnego monarchii karolińskiej w IX w., zarówno 
ze względu na swe oryginalne poglądy,  wzbudzające  kontro-
wersje u współczesnych, jak i ze względu na spore luki źródło-
we w jego biografii,  wskutek czego niektóre fakty  z jego życia 
i działalności kościelnej można rekonstruować tylko hipote-
tycznie. Jak wielu intelektualistów w monarchii karoliń-
skiej, pochodził z Hiszpanii, chociaż — w odróżnieniu od no-
szących  imiona wizygockie Agobarda i Teodulfa  — prawdopo-
dobnie z rodziny o korzeniach rzymskich. Niewiele wiadomo 
o jego młodości, ale przypuszczalnie jednak nic nie zapowia-
dało wówczas błyskotliwej kariery przyszłego biskupa Turynu. 
Zdaniem autora, urodzony ok. 780 r., pozostawał pod wpły-
wem adopcjanisty Feliksa z Urgel i dość późno otrzymał wy-
kształcenie. Po nawróceniu samego Feliksa i wielu innych zwo-
lenników tej herezji przez kapłanów z monarchii karolińskiej 
przeniósł się do Galii, gdzie zapewne się kształcił. Około 809 r. 
rozpoczął  twórczość egzegetyczną  i dzięki dobrej znajomości 
Pisma Świętego pozyskał zaufanie  Ludwika Pobożnego. Przez 
kilka lat (ok. 811-814) był jego kapelanem, następnie zaś (zda-
niem Boulhola — w 816 r.) został biskupem Turynu. Na tym 
urzędzie realizował politykę cesarską,  m.in. poprzez umacnia-
nie wpływów cesarza w okresie zagrożenia rebelią  jego bratan-
ka Bernarda w 817 r. i zorganizowanie mobilizacji miast Ligu-
rii do obrony przeciw Saracenom w latach 821 i 827. Popar-
cie cesarza sprawiło, że mimo skandali, wywołanych zniszcze-
niem obrazów w katedrze turyńskiej po objęciu rządów  w die-
cezji i demonstracyjną  odmową  udania się na synod w Paryżu 
w 825 r., Klaudiusz do końca życia utrzymał się na swej stolicy 
biskupiej. 

Najbardziej jednak interesujący  i bardzo obszernie omó-
wiony wątek,  w biografii  Klaudiusza stanowi jego stosunek do 
kultu obrazów. Problem ten był aktualny w monarchii karoliń-

skiej ze względu na konieczność ustosunkowania się do sporu 
teologicznego, rozgrywającego  się w znacznie ostrzejszej for-
mie w Bizancjum, jak i z powodu panującego  w państwie 
Franków ożywienia myśli teologicznej. Intelektualiści karoliń-
scy pochodzący  z Hiszpanii (Teodulf  z Orleanu, Agobard z Ly-
onu, Benedykt z Aniane) zachowywali pewną  rezerwę wobec 
kultu obrazów, jednak poglądy  ich nie były tak skrajne, jak 
Klaudiusza czy ikonoklastów bizantyjskich. Agobard w dziele 
Liber de  picturis et imaginibus nie domagał się niszczenia obra-
zów i akceptował ich obecność w kościołach nie jako przed-
miotów kultu, ale ad  recordandum.  Klaudiusz hołdował nato-
miast znacznie bardziej skrajnemu stanowisku i, co jeszcze bar-
dziej interesujące,  w praktyce wcielał je w życie. Po przybyciu 
do Turynu zniszczył wizerunki zdobiące  tamtejszą  katedrę, co 
wywołało oburzenie jego wiernych. W 825 r. nie tylko odmówił 
przybycia do Paryża na zorganizowany przez Jonasza z Orlea-
nu synod, gdzie miała być wypracowana kompromisowa for-
muła w sprawie kultu wizerunków, ale obraźliwie określił ten 
zjazd zgromadzeniem osłów. Poglądów  swych bronił też pió-
rem, zarówno w dziełach egzegetycznych, jak i w tekście pt. 
Apologeticum.  Głównym argumentem było dlań drugie przyka-
zanie boskie, a także upodobnianie się, jego zdaniem, praktyk 
ikonodulów do obrzędów pogańskich. Najbardziej jednak kon-
trowersyjne dla jego środowiska intelektualnego było konte-
stowanie przezeń władzy papieża w tej materii, gdy Karolingo-
wie zachowywali tradycyjnie szacunek dla papiestwa. Źródeł 
tych poglądów  Boulhol dopatruje się m.in. w okoliczności, że 
pochodzący  z Hiszpanii Klaudiusz mógł przyswoić sobie wpły-
wy islamskie i żydowskie. 

Drugą  część pracy stanowi starannie przygotowana edycja 
komentarza Klaudiusza do Księgi Jozuego — dzieła napisane-
go w okresie synodu paryskiego. Tekst ten znany jest obec-
nie tylko z jednego rękopisu, przechowywanego w Bibliothè-
que Nationale w Paryżu, a spisanego ok. 1100 r. Edycja zaopa-
trzona jest w komentarz, omawiający  metodę pracy Klaudiu-
sza, i aneksy, zawierające  m.in. zestawienia nazw własnych we-
dług ortografii  stosowanej przez Klaudiusza i przyjętej obec-
nie, osobliwości ortograficznych  Klaudiusza w nazwach pospo-
litych, osobliwości gramatycznych i ewidentnych błędów. 

Praca Boulhola w sposób kompetentny i wszechstronny 
przypomina jednego z ciekawszych intelektualistów doby karo-
lińskiej i jego twórczość. 
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