
ków Wschodnich – przysz∏e Niemcy. W obu
królestwach dynastie Karolingów wygas∏y ju˝
w X w. Tytu∏ cesarski straci∏ znaczenie i po
899 r. znów przesta∏ byç u˝ywany.

Pami´ç o pot´dze Karola Wielkiego, który dla
Êredniowiecznych Europejczyków sta∏ si´ le-
gendarnym wzorem monarchy, pozwoli∏a jed-
nak przetrwaç idei cesarstwa. Do jej ponowne-
go wskrzeszenia dosz∏o w okolicznoÊciach
przypominajàcych wydarzenia z 800 r. Zagro-
˝ony przez lokalnych przeciwników papie˝
Jan XII, w 960 r. zwróci∏ si´ o pomoc do naj-
pot´˝niejszego w∏adcy ówczesnej Europy – sa-
skiego króla Franków Wschodnich Ottona I
(912–973). W∏adca ten uwa˝a∏ si´ za spadko-
bierc´ Karolingów (choç nie by∏ z nimi spo-
krewniony), skorzysta∏ wi´c z okazji i wyruszy∏
do Rzymu, gdzie 2 lutego 962 r. papie˝ korono-
wa∏ go na cesarza rzymskiego. W zawartym
wówczas uk∏adzie Otton zobowiàza∏ si´ do
opieki nad papiestwem, w zamian zaÊ otrzyma∏
prawo do zatwierdzania kandydatów na papie-
˝y. GodnoÊç cesarska zwiàzana zosta∏a z mo-
narchià wschodniofrankijskà, od X w. zwanà
coraz cz´Êciej Niemcami. Nast´pcy Ottona I
dziedziczyli prawo do tytu∏u cesarskiego, a tra-
dycyjnym miejscem koronacji pozosta∏ Rzym.

Instytucja cesarstwa, nawiàzujàca do staro˝ytnego Imperium Roma-
num, stanowi∏a wyraz t´sknoty za jednym paƒstwem obejmujàcym
wszystkich chrzeÊcijan. W rzeczywistoÊci jednak zarówno cesarstwo
Karolingów, jak i cesarstwo niemieckie by∏y dalekie od realizacji tego
idea∏u. Paƒstwo Karola Wielkiego obj´∏o co prawda prawie ca∏à Euro-
p´ ∏aciƒskà, ale okaza∏o si´ jedynie krótkotrwa∏ym rezultatem fran-
kijskich podbojów. Jego w∏adcy myÊleli zresztà bardziej o pot´dze
Franków ni˝ o wskrzeszeniu uniwersalnego imperium. 

Jeszcze s∏absze podstawy mia∏y ambicje uniwersalne cesarzy niemiec-
kich, których faktyczna w∏adza nie si´ga∏a zwykle daleko poza Niemcy.
Niektórzy z nich próbowali odwo∏ywaç si´ do tradycji rzymskich i ko-
rzystajàc ze swego tytu∏u, zg∏aszali pretensje do przewodzenia ca∏ej Eu-
ropie ∏aciƒskiej. Wnuk Ottona I, Otton III (980–1002), obra∏ za swà
siedzib´ Rzym i og∏osi∏ program „Odnowy Imperium Rzymian”, do któ-
rego realizacji wciàgnà∏ m.in. Boles∏awa Chrobrego. Plany ambitnego ce-
sarza upad∏y wraz z jego przedwczesnà Êmiercià, lecz wizja cesarskiego
prymatu mia∏a odtàd powracaç w polityce kolejnych w∏adców niemiec-
kich. Na drodze do jej realizacji cesarze natkn´li si´ jednak na nowego,
pot´˝nego i niespodziewanego przeciwnika – papiestwo (zob. rozdz. 12).
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8. Odnowie-
nie cesar-
stwa 
rzym-
skiego

9. Znaczenie 
Êrednio-
wieczne-
go cesar-
stwa

Wizerunek Ottona III na tro-
nie, namalowany w X w. Sto-
jàcy po obu stronach cesarza
dostojnicy paƒstwowi i ko-
Êcielni symbolizujà zakres
w∏adzy Ottona III.

Europa Karolingów i Otto-
nów.
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