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BOHEMOCENTRYZM I UNIWERSALIZM KAROLA IV 

Zasięg i siła władzy monarszej we wszystkich dziedzinach działal
ności państwowej były podstawą koncepcji politycznej króla czeskiegD 
i cesarza rzymskiego, Karola IV. Realizując ją wychodził on z reguły 
z założeń teoretycznych i doświadczeń politycznych dorobku legistów 
francuskich, adaptujących prawo rzymskie do nowych reguł państwowo
prawnych, które porządkowały życie rozwiniętych społeczeństw feudal
nych 1

. Młody Karol zawdzięczał przygotowanie teoretyczne w tym za
kresie kilkuletniemu pobytowi na dworze króla Francji i nawiązanym 
tam kontaktom z ideologami i politykami francuskimi, teorię uzupełnił 
zaś doświadczeniem praktycznym, sprawując zarząd signorii Luksem
burgów w północnych Włoszech. Po powrocie do Czech urzeczywistnił 
własną koncepcję państwa, opierając się na planach, doświadczeniach 
i tęsknotach Przemyślidów 2 i łącząc je z koniecznością stworzenia w Eu
ropie środkowej silnej władzy dynastycznej, koniecznej do wzmocnienia, 
uporządkowania i zjednoczenia zdezintegrowanego politycznie zlepka 
krajóv.r, państewek i ziem, tworzących ponadpaństwową i ponadnarodo
wą całość, zwaną Sacrum Imperium Romanum. Święte Cesarstwo Rzym
skie zajmowało terytorium Niemiec wraz z Austrią, Tyrolem, Karyntią 
i innymi przyległościami, Federację Szwajcarską, cały teren północnych 
Włoch, część dzisiejszego terytorium Francji, w tym Alzację, Lotaryngię, 
Burgundię, Arelat (Delfinat) i Prowansję, dzisiejszą Belgię, Holandię 
i Luksemburg. Na wschodzie należała do niego część ziem słowiańskich 
(polskich) i wreszcie Czechy, Morawy i Śląsk, które razem z profran
cuskim Luksemburgiem stanowiły główny ośrodek władzy i domenę 
rodzimej dynastii Karola IV. 

Był to pierwszy wypadek w historii średniowiecznej Europy, że z po
wodu nieudolności dynastii niemieckich, władzę nad całą średniowieczną 

1 H. Kampf, Pierre Dubois und die geistigen Grundlagen des franzosischen 

Nationatbewusstseins um 1300 (Beitrage zur Kulturgeschichte des Mitte1alters und 
der Renaissance, wyd. W. Goetz, t. 54, Leipzig und Berlin 1935, s. 23-53). 

� Najnowsza analiza i teoretyczne uogólnienie karolińskiej koncepcji państwa 
czeskiego i świętego Cesarstwa Rzyms'ciego w: J. Spe va� e k, Karl IV. Sein Le

ben und seine staatsmćinnische Leistung, Praha 1978, Wien 1978, Berlin 1979, s. 112-
162, oraz te n że, Karel IV. 2ivot a dilo (1316-1378), Praha 1979, s. 261-328. 
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Rzeszą uchwycił silną ręką król czeski, a Czechy stały się centrum poli
tycznym imperium. Instytucja Korony Czeskiej stała się pomocą w umoc
nieniu władzy króla czeskiego jako cesarza 3, Uwidoczniony w trakcie bu
dowania centralistycznej monarchii wyraźny bohemocentryzm Karola, 
połączony z konsekwentnym uniwersalizmem o charakterze ogólnoeuro
pejskim (teoretycznie ogólnoświatowym), nie tylko ogólnoniemieckim, 
brał się z potrzeby stawienia czoła pogłębiającemu się groźnie rozdrob
nieniu feudalnemu całej Europy środkowej i konfliktom wzmagającym 
napięcie polityczne nie tyle w centrum cesarstwa, ile na jego kresach. 

Bohemocentryzm Karola IV nie wypływał z jego pragnień lecz z po
litycznej potrzeby, uwarunkowanej względami politycznymi, terytorial
nymi i strategicznymi. Polityczne warunki jego rozwoju powstały w pań
stwie Przemyślidów, które mimo czasowych wstrząsów politycznych, po
wodowanych stałym niemal dualizmem władzy króla i możnowładztwa, 
było najbardziej ustabilizowanym politycznie i ekonomicznie tworem 
państwowym, stwarzającym prężnej, panującej nad nim dynastii, naj
lepsze zaplecze mocarstwowe oraz odskocznię do opanowania i czaso
wego sklejenia Swiętego Cesarstwa Rzymskiego, a więc ustabilizowa
nia politycznego całej Europy środkowej. 

Zasada bohemocentryzmu była więc koniecznym warunkiem zapew
nienia sobie władzy zarówno w Czechach, jak i w cesarstwie. Stworzenie 
sv.rojej dynastii pewnego gruntu polegało dla Kqrola IV nio tyll;:Q n.i 
konsekwentnej i przemyślanej centralizacji władzy państwowej i dyna
stycznej, lecz także na wskrzeszeniu dawnej tradycji czeskiej i zbudowa
niu na niej władzy „z Bożej łaski" dla swego rodu. 

,,Translatio imperii ad Slavos", czyli Karolowe ujęcie bohemocentryz
mu Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wyrosło z żywej dotąd tradycji 
państwowotwórczej Przemyślidów, do której manifestacyjnie i odważ
nie przyznawał się młody Karol po powrocie z Włoch do ojczyzny 
w 1333 r. 

Podporą i filarem bohemocentryzmu Karola IV, pozostającego w ści
słym związku z programem i celami politycznymi królów czeskich stała 
się ostatecznie synteza tradycji wielkomorawskiej, przemyślidowskiej 
{legendarnego księcia Przemysła Oracza), a także, uwzględniając związ
ki hi.storyczne, tradycji św. Wacława. Drugim filarem Karolowej kon-

a Tę bezsporną rzeczywi.,tość ukazywali w przeszłości liczni historycy, nadając
jej jednak se!1s niemiecki, np.: H. H e i mp el, Deutsch land im spdteren j-]ittelalter

1200-1500 (Handbuch der deutschen Geschichte, t. I, von O. Brandt, A. O. ll!eyer

und L. Just, Konstanz 1957, s. 61): ,,Er [Karol IV] machte Bohmen zum neuen Kern
der Reiches". Znacznie jaśniej, w duchu „niemieckiego posłannictwa" polityki Ka
rola IV, patrz F. Se i b t, Deutschland und. die 'I'schec/1en. Geschich.te ci ner ,Vuch-
barschaft in der Mitte Europas, Mlinchen 1974. kapitel: ,,Corona Bohcmiae, Zen
trale des Reiches", s. 65-81.
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cepcji państwa była też tradycja ogólnoeuropejskiego uniwersalizmu Ka
rola Wielkiego. W wyniku tego synkretyzmu pojawiła się konkretna, nie 
budząca wątpliwości motywacja legitymistycznych roszczeń młodej dy
nastii Luksemburgów, której Karol IV był przedstawicielem w trzecim 
pokoleniu, do suwerennej. historycznie uwarunkowanej władzy politycz
nej nad związkiem państw Europy środkowej. Zrozumiałym stał się więc 
nacisk Karola IV, w jego politycznej koncepcji państwa, na tradycję dy
nastyczną 4. 

Z powyższego wynika, że wzajemny stosunek bohemocentryzmu i uni
wersalizmu w ujęciu Karola IV należy pojmowtlć jako bohemocentryzm 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Karol IV, chcąc ugruntować swą po
zycję nowo wybranego w 1346 r. króla rzymskiego, musiał najpierw 
wzmocnić swoją władzę w Czechach. Nie była to teoria, lecz rzeczywi
stość wynikająca z konieczności historycznej, widoczna \\' konkretnej 
praktyce politycznej Karola po uzyskaniu sukcesu, jakim był wybór na 
króla rzymskiego. Widać to zwłaszcza w jego całko,vitym skoncentro
waniu się na sprawie uregulowania i zacieśnienio. stosunków państwO\Vo
prawnych między Czechami a cesarstwem w okresach od marca do 
września 1348 r. i od lipca 1350 do maja 13;13 r., kiedy to niemal cały 
czas pozostawał w Czechach 5• 

Bazą uniwersalizmu Karola IV było więc ugruntowanie autorytetu 
uniwersalistycznej władzy monarszej, opierającej się na mocnej pozycji 
Czech, wywodzącej się z czeskiej tradycji państwowej, oraz tradycja ce
sarstwa Karola Wielkiego, żywa w powszechnej świadomości społe
czeństw średniowiecznych. Chodziło głównie o autorytet \vłaclzy świec
kiej, której splendoru i pomocy miał udzielać Kościół i jego ideologia. 
W działalności politycznej Karol IV uwolnił się od pośrednictwa Kościoła 
dzięki kompromisowi między celami ziemskimi i nadprzyrodzonymi, po
legającemu na tym, że praktykę polityczną rozbudowy władzy państwo
wej realizował on na bazie tych samych pr�incypiów i praw, jnkie 
w świadomości średniowiecznej wiqzały się z budową kosmosu. podjętą 

4 Szczegółowiej patrz .J. $pe va cek, Lucemburske koncepce ceskćho statu 
a jejich pi'emys!ot;ske kofeny (Sbornik historicky, t. 24, Praha 1976, s. 5-51). 

s O tych zależnościach mówi W. Ha n is c h, Bohemozentrism1ts (Bohemia, t. 20, 
Mi.inchen-Wien 1979, s. 238); nazywa on instytucję krajów Korony Czeskiej „in
stytucją cesarstwa", z której wywodzi się „cesarski centralizm" karoliński (wakazu
jąc na lata 1348 i 1356), zacierając tym samym fakt, że Karol IV budował centra
lizm cesarski na bohemoccntryzmie, mającym swe źródło ,v czeskiej tradycji pań
stwowej Przemyślidów, która wraz z tradycją cesarską Karolc1 Wielkiego odsunęła 
w cień tradycję niemieckich dym1stii panujących, włącznie z Hohenstr!Ufami : Wit
telsbachami. W swych wywodach Hanisch ,vyraża pogląd, że była to jedynie idea 
cesarska, która stanowiła główną przyczynę bohemocentryzmu karolińskiego. 
W rzeczywistości jest na odwrót: właśnie bohemocentryzm Karola IV uchronił 
cesarstwo przed rozkładem. 
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w sensie doktryny średniowiecznej przez samego Boga 6_ W koncepcji 
Karola IV uniwersalistyczny autorytet władzy cesarskiej, wyrównujący 
braki realnej władzy cesarza ,v państwie, oparty był jednak nie na ide
alistycznym oddziaływaniu, lecz na rzeczywistej sile ekonomicznej pań
stwa czeskiego w nowych :ramach instytucji krajów Korony Czeskiej. 

Wzajemna relacja bohemocentryzmu i uniwersalizmu Karola IV nie 
była martwym płodem :rozważań teoretycznych, ale prejudykatem sy
tuacji ekonomicznej i politycznej w Europie środkowej. Stąd priorytet 
bohemocentryzmu nad uniwersalizmem był rzeczą nieodzowną, spowodo
waną nie tylko koniecznością stworzenia mocarstwowych podstaw poli
tyki centralistycznej, lecz także korzyściami ekonomicznymi, których 
udzielało państwo czeskie. Spoczywał więc on na sile ekonomicznej kra
jów czeskich, zakotwiczonej na zasobach czeskich kopalni srebra 1. 

Stwierdzone to zostało naocznie na przykładzie umowy Karola IV z bra
tem jego dziadka, arcybiskupem Trewiru, i kurfiirstem Baldwinem Luk
semburgiem, poprzedzającej wybór Karola na króla rzymskiego, a która 
osiągnęła rezultat dzięki czeskiemu srebru 8

. 

Specyfika związku bohemocentryzmu z uniwersalizmem polegała 
u Karola IV na wspomnianym już synkretyzmie czeskich i ogólnoeuro
pejskich, rzymskich elementów tradycji politycznej w pojęciu cesarstwa 
jako państwa Karola Wielkiego. Związek taki nie miał żadnego odpo
wiednika w koncepcjach politycznych monarchów średniowiecznych. 
Obejmował bowiem całość tradycji politycznej Europy zachodniej 
i wschodniej. Co więcej, takie połączenie miało też szczególny charakter 
sakralny. Ta specyficzna forma miała za cel zapewnienie Karolowi IV 
przewagi nie tylko w Świętym Cesarstwie Rzymskim, ale i nad pozosta
łymi państwami chrześcijańskiej Europy. Jednym z głównych źródeł 
sukcesów politycznych była ideologiczna, właściwa czasom, w których 
żył, ochrona obydwóch jego tytułów monarszych (króla czeskiego 
i rzymskiego, a później cesarza), których konsekwentnie używał łącz
nie w intytulacji wystawianych przez siebie dokumentów. Powaga tytułu 
króla czeskiego, budząca znaczny międzynarodowy respekt już w cza
sach ostatnich Przemyślidó\v i Jana Luksemburskiego 9, była niewspół
miernie duża za panowania Karola IV. 

6 Do problematyki idei uniwersalizmu w późnym średniowieczu por. F. Ba et h
g en. Zm· Geschichte der Weltherrschaftsidee im spa.teren Mitte!aiter (Festschrift

Percy Ernst Schramm, t. I. Wie,b,1den 1964, s. 189-203).
7 B. Me n d 1, Ceske sthbro (Co dały nase zeme Evrope a lidstvu, Praha 1939,

s. 38-44); J . .Ja n ac e k Stfitiro a ekonomika ćeskych zemi ve 13 stoleti (Ceskoslo

vensky Casopis Historicky - dalej CSCH, t. 20, 1972, s. 875-906).
� .T. Spe va cek, Nezname souvislosti boje markrabete Karla o i'imskou karu

nu (CSCH. t. l fi. 1968. s. 6:"i:3--663); t c n że, Die letzte Phase des Kampfes Markgraf

Karls (IV) mn die romische Krone (Historisches Jahrbuch, t. 91, 1971, s. 94-108).
� Świadczy o tym rn. in. dokument cesarza Ludwika Bawarskiego z 10 VIII 
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Polityczni partnerzy Karola IV byli świadomi, że w jego koncepcji 
bohemocentryzm odgrywa większą niż uniwersalizm rolę. Franciszek Pe
trarka skonstatował z niezadowoleniem, że władza Karola w imperium 
opiera się na silnym zapleczu państwa czeskiego. Widać to w jednym 
z jego listów: ,,Imperator Romanorum vocitaberis, Boemie rex solius" 1°. 

Bohemocentryzm Karola IV odzwierciedlił się także w historiografii 
d\vorskiej, uprawianej przez środowisko czeskie w uniwersalnej łacinie. 
On sam kierował do Czech swoje zamówienia historiograficzne. Godny 
uwagi jest fakt, że żaden z kronikarzy niemieckich nie uwiecznił pano
wania Karola w formie monograficznej. Przeciwnie cesarz dążył do tego, 
by opisano jego panowanie w uniwersalistycznej kronice świata, pióra 
Włocha, Jana Marignollego. 

Wśród kardynalnych pryncypiów swojej dwójjedynej koncepcji pań
stwa (Korony Czeskiej i Świętego Cesarstwa Rzymskiego), której celem 
było osadzenie na trwałej podstawie instytucji krajów Korony Czeskiej: 
potężnego i ponadpaństwowego imperium, Karol IV umieścił większość 
swych dążeń politycznych, prawodawczych i kulturalnych. Rozpoczął od 
urządzenia samodzielnej, czeskiej prowincji kościelnej (arcybiskupstwa 
praskiego), następnie poszły dokumenty fundacyjne z marca i kwietnia 
1348 r., próba kodyfikacji czeskiego prawa krajowego (Maiestas Caro

lina), poprzedzająca Złotą Bullę z 1356 r., ważną zarówno dla Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego, jak i królestwa Czech, oraz dokumenty zacieśnia
jące związek krajów Korony Czeskiej. W zakresie budownictwa na czele
znajduje się wspaniała przebudowa i rozbudowa zamku praskiego i ka
tedry, pomnik Karolowego bohemocentryzmu (miejsce spoczynku ksią
żąt i królów czeskich, w tym też Luksemburgów oraz triforium), założe
nie Nowego Miasta w Pradze, majestatycznej metropolii czeskiej i uni
wersalistycznej z symbolem karolińskiego uniwersalizmu, fundacją no
wego klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Kanonicy regu
larni mieli przede wszystkim zajmować się propagandą zorientowanego 
bohemocentrycznie uniwersalizmu Karola IV 11. Do tych dzieł budowla
nych należy także rekonstrukcja Wyszehradu i jego fortyfikacja 12, nowy 

1331 r., w którym król Jan został określony jako „pura fide veluti imperii mem
brum potissimum"; por. E. Steng e 1, Nova Alammaniae I, cz. I, Berlin 1921, s. 136, 
nr 238. 

10 K. Burd a eh, P. Pi ur, Petrarcas Briejwechsel mit deutschen Zeitgenossen, 

Vom Mittelaiter zur Reformation, t. VII, Berlin 1933, s. 52. 
11 Dll\ dokładniejszego wyjaśnienia omówionych idei por. zwłaszcza: J. Ho

mo l ka, Ikonografie katedraly sv. Vita v Praze (Umeni, R. 26, 1978, nr 6, s. 564-
575); V. L ri re n c, Nove Mesto prazske, Praha 1973. 

12 Por. najnowsze studium- w zbiorze Staleta Praha IX, Praha 1979 - głównie 
F. Kas icka ( B. Nec h va t a 1, Wyiiehrad a Karel IV., s. 103-125; Z. H o r s k y,
Załozeni E.arlova mostu a kosmologicka symbolika Staromestske mostecke veze,. 

�- 197-212. 
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most na Wełtawie, wreszcie liczne kościoły, klasztory i wystawne domy 

mieszczańskie 13. 
Wobec okresowego załamania się politycznej roli Francji pod rządami 

Walezjuszy Karol IV powziął myśl ufundowania nowego uniwersytetu 

w Pradze, pierwszego w Europie środkowej, który zastąpiłby przeżywa
jący w tym czasie kryzys uniwersytet paryski. Mimo że, jak wynika 
z dokumentu fundacyjnego, uniwersytet praski powstał na bazie bohe
mocentryzmu, stał się on uczelnią ogólnoeuropejską, zatem w ówczesnym 
pojęciu uniwersalistyczną, która do pewnego stopnia przejęła rolę, jaką 
odgrywał do tej pory uniwersytet paryski 14• Z tego powodu mogła 
w przyszłości zostać nosicielką prądów, które przyczyniły się do formo
wania ideologii husytyzmu oraz w ogóle „herezji" intelektualnej. 

Uniwersalizm cesarzy z dynastii niemieckich został przez Karola IV 
wzbogacony o następny bardzo ważny element, mianowicie o tradycję 
wszechsłowiańskią, ściśle związaną z tradycją Wielkich Moraw i Prze
myślidów. W tym duchu założył on klasztor benedyktynów w Emaus na 
Nowym Mieście w Pradze 15_ Synkretyzm bohemocentryczno-uniwersa
listyczny znalazł tu swój wyraz we wznowieniu na ziemi czeskiej staro
·chrześcijańskiej tradycji kulturalnej, przez powołanie do Emaus słowiań
skich zakonników z Chorwacji, którzy posługiwali się liturgią starosło
wiańską. Tu również należy zaliczyć oddawanie czci św. Hieronimowi
jako „Słowianinowi", który przełożył Pismo Św. na język 5taro5łowiuń
ski. Brak łączności ideowej w płaszczyźnie tradycji kulturalnej z ośrod
kami włoskimi wyrównał Karol IV przez wprowadzenie do kościoła
św. Ambrożego w Pradze mediolańskiej liturgii ambrozjańskiej. W ten
sposób zamknął się krąg francusko-włosko-słowiański uniwersalizmu ka
rolińskiego, który w koncepcji państwa Karola IV pełnił ważną funkcję
ideowo-polityczną.

Ważnym akcentem przemiany Pragi w „drugi Rzym" miało stać się 
przeniesienie do niej kultów poszczególnych obcych świętych, np. 
św. Zygmunta, co było równoznaczne z przeniesieniem ich cielesnych 
szczątków lub ich pozostałości. Było to równocześnie podkreślenie uni
wersalizmu karolińskiego i centralnej funkcji Pragi 16. Szczególną rolę

1s D. Li ba I, Gotlickd. architektura v Praze doby Karlovy (Staleta Pr aha IX, 
s. 45-66); J. Kr op ac e k, K fundacim Karla IV. na Novem Nieste prazskem

(tamże, s. 231-250).
14 O zasięgu uniwersalnym uniwersytetu praskiego por. R. Schmidt, Begriln

dung und Bestii.tigung der Universitat Frag durch Karl IV. und die kaiserŁiche 

Privilegierung von Generalstudien (Kaiser Karl IV. 1316--1378, Forschungen ilber 
Kaiser und Reich, wyd. H. Patze, Offingen 1978, s. 695-719). 

1s K. St ej ska 1, Klaster na Slovanech, Praha 1974; P. W or ster, Monaste

·rium sancti Hieronymi Slavorum ordinis sancti Benedicti, (Kaiser Karl IV ... , s. 721-
732).

1e W sprawie funkcji Pragi jako stołecznego, poHtycznego, admistracyjnego 
:i kulturalnego centrum Europy środkowej i cesarstwa patrz P. Mor a w, Zur Mit-
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nie tylko kultową, lecz także mocarstwowo-polityczną odegrało przenie
-sienie do Pragi klejnotów koronacyjnych cesarzy rzymskich, tzw. sanc
tuaria sacrosancti Romani imperii. Zostały one umieszczone w Karls
tejnie, gdzie zbudowano specjalny �karbiec dla klejnotów koronacyjnych 
i relikwii całej galerii świętych europejskich. Z powodu tych symboli 
Swiętego Cesarstwa Rzymskiego, które cieszyły się powszechną czcią, 
Karol IV uzyskał od papieża wprowadzenie osobnego święta, w czasie 
którego wystawiano je na widok publiczny, połączonego z uroczystościa
mi i pielgrzymkami. Za pomocą takich właśnie przygotowań podkreślał 
Karol IV swój uniwersalizm oparty na bohemocentryzmie. Równolegle 
z tym �ystematycznie realizowanym programem politycznym miało iść 
skoncentrowanie w Pradze większości kulturalnych i duchownych war
tości i symboli, propagujących uniwersalistyczny charakter Swiętego 
Cesarstwa Rzymskiego, jego świętość i nietykalność, wyrażające się 
w jego wzniosłej nazwie. Centrum cesarstwa były Czechy, jako trwała 
i solidna pod każdym względem podstawa dynastii luksemburskiej i bo
hemocentryzmu karolińskiego. 

Piętno uniwersalizmu nosiły także skład dworu Karola IV i jego 
środowisko kulturalne. Przebywali tu Czesi, Niemcy, Włosi (humaniści) 
oraz Francuzi, Polacy (książęta śląscy i ich drużyny), Luksemburczycy, 
kupcy flamandzcy i brabanccy oraz dyplomaci awiniońskiego papieża. 
W przeciwieństwie do tego pochodzenia dyplomatów, sekretarzy i człon
ków rady Karola IV wskazywało na działanie tu zasady bohemocen
tryzmu. Ogromna większość z nich rekrutowała się z krajów czeskich 
i z terenów przyległych, godnych zaufania pod wzglP,dem politycznym, 
podczas gdy z krajów niemieckich pochodziło ledwie 5°/0 11. 

Polityczna praktyka realizacji zasad obu pryncypiów odznaczała się 
realizmem politycznym i trzeźwym racjonalizmem. Pierwiastki tego ra
·cjonalizmu, chociaż w złożonej osobowości Karola IV spierały się z jego
zorientowanym politycznie spirytualizmem, brały z reguły górę przy
rozstrzyganiu problemów politycznych, jakie pojawiały się w miarę
rozwoju sytuacji. Toteż ich wzajemna relacja była tylko pozornym pa
radoksem. W politycznych zainteresowaniach Karola ideologia Kościoła
i religii miała z reguły charakter. Była ona manifestowana jako tarcza
ochronna władzy monarszej. W karolińskiej praktyce politycznej była
więc religia narzędziem służącym polityce. Miała to być w ujęciu Karola
służba bezpośrednia, nie koncentrująca się w miarę możności w rękach
papieża i kurii.

te!punktsfunktion Praas im Zeita!ter Kar!s IV. (Europa Slavica - Europa Orienta-

1is, Festschrift fur Herbert Ludat, Berlin 1980, s. 445-489), tamże obszerna lite
ratura. 

11 Por. P. Mor a w, Franken als kiinigsnahe Landschaft im spćiten Mittela!ter,

(Blatter fiir deubche Landesgeschichte, t. 112, 1976, s. 138). 



1�4 Jifi Sp�va�ek 

Bohemocentryczna koncepcja Świętego Cesarstwa Rzymskiego nie
utożsamiała cesarstwa z uniwersalizmem chrześcijańskim. Ten ostatni 
wywodził się z uniwersalizmu antycznego i rzymskich planów panowa
nia nad światem. Tymczasem uniwersalizm karoliński w bieżącej prak
tyce politycznej ograniczony był do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, 
wcale nie powszechnego, chociaż sama idea cesarstwa, jako głównego 
przedstawiciela i nosiciela władzy świeckiej, miała w sobie pewne ele
menty idei panowania nad światem, równoznacznej z uniwersalistycz
nym pojmowaniem wszystkich spraw ziemskich. W rezultacie cesarski 
uniwersalizm Karola IV nawiązywał do uniwersalizmu antycznego. Te
oria cesarskiego uniwersalizmu karolińskiego nie zawsze była dostatecz
nie jasna, gdyż zawarte w niej były konsekwencje polityczne, zmierza
jące do uniwersalizmu światowego. Tak więc w praktyce uniwersalizm 
karoliński był do pewnego stopnia odkształceniem głównej idei mocar
stwowej, w sensie szukania obiektywnych możliwości realizacji pewnych 
form hegemonii Luksemburgów w Europie. W znacznej mierze był on 
jedynie idealnym programem cesarskiej koncepcji uniwersalistycznej. 
Dlatego musiał być dynamiczny, zdolny do rozrastania się i przeobraża
nia w swoim oddziaływaniu na sąsiednie siły polityczne Świętego Cesar
stwa Rzymskiego i w stałej konfrontacji z aspirantami do odegrania 
głównej roli w Europie. Ci jednak występowali tylko na niektórych tere
nach. Bez wzajemnego przenikania się różnych teorii władzy w skali 
ogólnoeuropejskiej dążenia uniwersalistyczne Karola IV nie mogłyby się 
zrealizować w rozbitej wewnętrznie Europie. Karol IV musiał dążyć do 
panowania uniwersalnego, aby móc praktycznie i teoretycznie osiągnąć 
realną władzę. W innym wypadku doszłoby nie tylko do szybkiego roz
kładu cesarstwa, lecz także równolegle z tym do upadku państwa czes
kiego i jego prestiżu politycznego. 

Problem charakteru władzy (potestas) króla rzymskiego i cesarza 
w Świętym Cesarstwie Rzymskim charakteryzował się tym, że potrze
bowała ona nieodzownie jako głównej podpory określonej całości tery
torialnej, ekonomicznej i politycznej, dzięki której niedostatek władzy 
cesarskiej mógł zostać wyrównany wagą, autorytetem i sakralnym blas
kiem samej korony (auctoritas, splendor imperii). W omawianej sytuacji 
historycznej jedynie państwo czeskie mogło być ową trwałą terytorialną 
całością. Stąd wspomniany już priorytet bohemocentryzmu nad uniwer
salizmem karolińskim wywodzi się niewątpliwie z problematycznego 
charakteru realnej władzy politycznej cesarza w czasach Karola IV. Jej 
relatywna niestabilność czy też zmienność, sięgająca korzeniami aż 
w połowę XIII w., została poddana gruntownej analizie krytycznej is. 
Karol IV był całkowicie świadomy niepewności pozycji króla rzymskiego 

1s R. Sc h n c id c r. Probteme der Reichspolitik Ka rls IV. (tamże. t. 114, 1978,.

s. 73-101).
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i cesarza w Rzeszy. Pragnął więc naprawić ten brak. Jak wynika wy
raźnie z jego Złotej Bulli z 1356 r. musiał w tym celu oprzeć się w sposób 

jednoznaczny na swym Królestwie Czeskim, które z tych samych powo
dów intensywnie rozwijał i umacniał pod względem prawnym. 

Tłum. z jęz. czeskiego Barbara Leszczyńska 

BOHEMOZENTRISMUS UND UNIVERSALISMUS KARLS IV 

In seiner Analyse der politischen Konzeptionen sowie der praktischen Tatig

keit des bi:ihmischen Konigs und romischen Kaisers Karls IV. charakterisiert sfo 

der Verfasser als eine Synthese des Bohemozentrismus und universalistischer Ten

denzen. Eine Reihe von Bedingtheiten politisch-ideologischer, besondcrs aber oko

nomischer Natur gab jedoch dem Bohemozentrismus deutlichen Vorrang. Der Bo

hemozentrismus und Universa1ismus Karls IV. ausserte sich in zahlreichen Massna

hmen des Herrschers im Bereich der Politik, der Kulturfi:irderung (u.a. Anregung 

historiographischer Werke), rechtlich-staatlicher Losungen, der kirchlichen Organi

sation usw. Die Verbindung slawischer (bohmischer) Elemente mit gesamteuropa

ischen (einschliesslich der antiken Traditionen) bedeutete einen orginalen Beitrag 

Karls IV. zu den mittelalterlichen Jdeologisch-politischen Konzeptionen. 




