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Maria D ę b o w s k a , Informator o archiwach Kościo- czącej się Europy, w której we wczesnym średniowieczu odgrywał również szczególne miejsce jako stolica i miejsce wiecznego
ła katolickiego w Polsce. Archiwa diecezjalne i archiwa
spoczynku Karola Wielkiego a później (do 1531 r.) koronacji
kapituł katedralnych, „Archiwa Biblioteki i Muzea
królów niemieckich, wreszcie trzech porozumień międzynaroKościelne" 64, 1995 [1996], s. 365-431.
dowych — z 1668, 1748 i 1818 r. Z czasów odnowiciela CesarW 1993 r. J. Dąbrowska opracowała Informator o muzeach stwa Zachodniego pochodzi kaplica stanowiąca zaczątek obeckościelnych w Polsce (ABMK, 62, 1993, s. 313-378). Obecny in- nej katedry, w której znajduje się tron Karola i jego wspaniały
formator poświęcony archiwom jest kolejną publikacją przygorelikwiarz. Sąsiadujący z nią monumentalny ratusz tworzy wraz
towaną przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelze świątynią i innymi budowlami kompleks historyczny, który
nych na temat zbiorów kulturowych Kościoła katolickiego
w częściowo naturalnych wnętrzach stał się wymarzonym terew Polsce. Obejmuje on wszystkie obecnie istniejące w Polsce
nem dla wielkiej wystawy zatytułowanej Koronacje — królowie
archiwa diecezjalne (26) oraz te archiwa kapituł katedralnych,
w Aachen. Historia i mity, zorganizowanej w okresie od 11 VI
które działają jako samodzielne instytucje (w Krakowie i Przedo 3 X 2000 r. Wystawa cieszyła się wielkim powodzeniem zwiemyślu). Informator został oparty na materiale ankietowym,
dzających, została także przyjętej z zainteresowaniem przez bauzupełnionym w razie potrzeby wiadomościami z publikacji podaczy ze względu na swój rozmach i staranne przygotowanie,
święconych poszczególnym archiwom.
czego trwałym efektem stał się dwutomowy katalog wydany w kilku językach, z setkami ilustracji barwnych oraz planów i szkiKażde archiwum opracowane zostało wg jednolitego scheców, odtwarzających budowle stołeczne z czasów Karola oraz
matu, obejmującego: 1. informacje wstępne (m.in. adres, wapóźniejszych władców. Towarzyszą one gruntownym rozprarunki udostępniania zbiorów); 2. ogólne dane na temat dziejów
wom poświęconym koronacjom wieków średnich oraz — zgoddiecezji; 3. dzieje archiwum; 4. zasób archiwum (charakterystynie z nagłówkiem imprezy — ich miejscu w legendzie wieków.
ka, pomoce archiwalne, stan zmikrofilmowania, podstawowe jęDla niespecjalistów przygotowano zwięzłe informatory a także
zyki, rozmiary); 5. księgozbiór podręczny; 6. publikacje o archifilm, który im towarzyszył przed wejściem do ekspozycji ulokowum i jego zasobie.
wanej w ratuszu, katedrze i skarbcu.
Patronat nad wystawą objął prezydent RFN Johannes Rau,
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obiekty sprowadzono z niemal pięćdziesięciu miejscowości
(w tym z kolekcji prywatnych), przede wszystkim — poza Aachen — z Berlina, Kolonii, Paryża, Pragi i Wiednia. Na liście
Vladimfr Spa с il, Sbfrka listin archivu mësta Olo- znalazły się m.in. Budapeszt, Londyn, Trewir, Reims, Wolfenmouce 1261-1793. Inventar, Olomouc, 1998, ss. 492, büttel, Monachium, Brema, Bruksela, Drezno, Hannower i Heidelberg. Nie znajdujemy na niej Gniezna i Krakowa, co nie
12 il.
stanowi zarzutu ale stwierdzenie smutne o stanie zachowanych
w Polsce zabytków z wieków średnich. Lista sponsorów wynosi
Inwentarz zestawia, w porządku chronologicznym, 1556
23, zaś wykaz osób zaangażowanych w zorganizowanie imprezy
dokumentów (1447 jednostek archiwalnych) z lat 1261-1793
— około 200. Precyzyjnie dokumentują zasługi organizacyjne
przechowywanych w Archiwum miasta Ołomuńca. Z okresu do
zestawienia otwierające tom pierwszy, które poprzedzają przed1500 r. włącznie pochodzi 448 dokumentów (382 j.a.). Krótkie
regesty są sporządzone po czesku i zawierają: datę i miejsce wy- mowy okolicznościowe oraz obszerne wprowadzenie poświęcone dziejom koronacji następców Karola Wielkiego, rozbudowastawienia dokumentu, jednozdaniowe streszczenie jego treści,
ne w 11 studiach analitycznych. Kolejne części zostały zatytułopodstawowy opis formy przekazu (materiał, wymiary, ilość i spowane: Korona i koronacje, Karol Wielki i Aachen (zarys histosób przywieszenia pieczęci) oraz zestawienie dotychczasowych
ryczny oraz rezydencja cesarska), Renovatio imperii i walki o inwydań i regestów. Inwentarz poprzedza obszerny wstęp inforwestyturę, Sacrum imperium: Rzesza Staufów i Fryderyka I Barmujący o dziejach i zawartości archiwum i jego zbioru dokumenbarossy, Podwójne elekcje i konflikty europejskie (łącznie 25 roztów, zakończony edycją łacińskiego opisu zawartości archiwum,
autorstwa Wacława z Jihlavy (1436 r.) oraz Spisu dokumentów praw składa się na tom I), Ludwik Bawarski i Karol IV: XIV
miasta Ołomuńca z 1539 r. Rozbudowane indeksy osób, miej- stulecie, Habsburgowie w Aachen, Tradycja i dziedzictwo, Zabójstwa władców i kult monarchów: Rewolucja Francuska i Naposcowości, rzeczy oraz wystawców i miejsc wystawienia dokumenleon, Czasy nacjonalizmu (na tom II składa się 25 studiów, potów ułatwiają korzystanie z tego bardzo pożytecznego wydawnadto objaśnienia co do metod rekonstrukcji dawnych obieknictwa, w którym znajdują się też liczne dokumenty dotyczące
tów i obszerny wykaz literatury: na s. 897-913; nb. pozycji w jęPolski, a przede wszystkim Śląska.
zyku polskim nie zauważyłem, czeskie są, zdecydowanie dominują oczywiście niemieckie).
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Katalog będzie szczególnie przydatny polskim mediewistom i badaczom ceremonii koronacyjnych, uzupełnia bowiem
dosyć szczupły wykaz publikacji na ich temat w naszym piśKronungen-Könige in Aachen. Geschichte und Mythos.miennictwie. Praca ta łączy walory badawcze i estetyczne, naKatalog der Ausstellung in zwei Banden, herausgege-ukowe i popularyzatorskie.
ben von Mario K r a m p , Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2000, ss. 921, il.

Akwizgran, niespełna dwustotysięczne miasto niemieckie,
położony jest tuż przy granicy z Belgią i Holandią, w sąsiedztwie Maastricht znanego z doniosłego układu w procesie jedno-
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