KRAJ OTTONÓW
SAKSONIA-ANHALT

OD PERYFERII DO
CENTRALNEGO REGIONU W EUROPIE

S A K S O N I A - A N H A LT

MAGDEBURG

H A LBER S TA DT
KWEDLINBURG
GERNRODE

WALLHAUSEN
TILLEDA
MERSEBURG
MEMLEBEN

KRAJ OTTONÓW
SAKSONIA-ANHALT

OD PERYFERII DO
CENTRALNEGO REGIONU W EUROPIE

4

P

oczątki niezrównanego bogactwa zabytków historycznych Saksonii-Anhalt sięgają czasów panowania dynastii ottońskiej. To właśnie
Otton I Wielki za centrum swego królestwa obrał Magdeburg oraz
ziemie między Łabą a Soławą i okolice Harzu. Tym samym włączył region
w krąg kluczowych terytoriów Świętego Cesarstwa Rzymskiego i ożywił
jego kontakty z najważniejszymi europejskimi metropoliami. Gospodarka
i kultura „kraju Ottonów“ rozkwitła, a jego krajobraz wzbogacił się o liczne pałace i klasztory. W dowód uznania dla postaci Ottona I Wielkiego,
jego licznych europejskich powiązań i kluczowej roli, jaką odegrał w historii
średniowiecznego imperium Muzeum Historii i Kultury Magdeburga zorganizowało trzy zakrojone na wielką skalę wystawy, które spotkały się z
niezwykle pozytywnym przyjęciem. Wystawom tym towarzyszyły projekty
realizowane w związanych z cesarzem Ottonem I Wielkim miejscach, umożliwiające gościom zapoznanie się z „krajem Ottonów“ poprzez podążanie
śladami cesarza.
Wystawa planszowa pod hasłem „Kraj Ottonów Saksonia-Anhalt. Od peryferii do centralnego regionu w Europie“ nawiązuje bezpośrednio do wspomnianych przedsięwzięć. Pokazuje osiem miejsc związanych z ważnymi
wydarzeniami z życia Ottona I Wielkiego w dzisiejszej Saksonii-Anhalt –
od najbardziej prawdopodobnego miejsca narodzin władcy po miejsce jego
śmierci – i unaocznia ścisłe związki dynastii ottońskiej z tym regionem.
Jednocześnie, przywołując pojedyncze wydarzenia, prezentuje znaczące
aspekty średniowiecznej historii Europy.
Wystawa planszowa ZMA jest swoistym zaproszeniem do doświadczania
niemieckiej i europejskiej historii. Pełne wrażeń zwiedzanie kraju pozwala
odkryć, że Saksonia-Anhalt ma jeszcze wiele do zaoferowania. Pamiętające
dawne dzieje budowle przy „Szlaku Romańskim“ („Straße der Romanik“ ),
idylliczne „Wyśnione Ogrody“ („Gartenträume“ ), bogata oferta rekreacyjna
„Niebieskiej Wstążki“ („Blaues Band“ ) dowodzą olbrzymiej wartości turystycznej naszego kraju związkowego.
Stephan Dorgerloh
Minister Kultury Saksonii-Anhalt
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KRAJ OTTONÓW SAKSONIA-ANHALT. OD
PERYFERII DO CENTRALNEGO REGIONU
W EUROPIE
Okolice wschodniego Harzu, środkowej Łaby i Soławy stanowią dziś część
kraju związkowego Saksonia-Anhalt, położonego w sercu Europy. Charakteryzuje go szczególny krajobraz kulturowy – bogaty w zabytki i miejsca
pamięci historycznej.
Ta peryferyjna, w czasach Cesarstwa Rzymskiego oraz za panowania Karolingów, prowincja, w wieku X przeżyła rozkwit kulturowy i ekonomiczny, by z
czasem zyskać status centralnego regionu Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
Początki dziejów dzisiejszej Saksonii-Anhalt wiążą się z objęciem władzy
przez ród, który wywodząc się z tego regionu, pozostał w nim silnie zakorzeniony i ustanowił go centrum swego dominium, a przy tym uczynił areną
ważnych wydarzeń historii europejskiej.

Wzrost pozycji rodu Ottonów
Pod koniec VIII wieku Karol Wielki w wyniku wojen z wciąż jeszcze pogańskimi
Sasami rozszerzył granice państwa frankijskiego aż po Łabę. Wraz z upadkiem
władzy królewskiej Karolingów powiększał się na podbitych ziemiach wpływ rodów arystokratycznych, zwłaszcza możnej rodziny Ottonów, która wybiła się
do rangi książąt saksońskich.
Centralny obszar średniowiecznego Księstwa Saksonii obejmował tereny
dzisiejszej Dolnej Saksonii, Bremy i Saksonii-Anhalt, a także Westfalii i Lippe
(obecnie w Nadrenii Północnej-Westfalii) oraz Holsztynu.
Wraz z wyborem księcia Saksonii Henryka I na króla państwa wschodniofrankijskiego i saskiego w r. 919 ( jego panowanie trwało do śmierci w roku 936)
zaczęła wzrastać ranga arystokratycznego rodu Ottonów.
Nowe terytorium królewskie
Obok starszych ośrodków władzy karolińskiej w rejonie między Renem a Mozą,
wschodnia Saksonia stała się jednym z centralnych ośrodków Imperium. Syn
Henryka, Otton I Wielki (936 – 973) jako pierwszy cesarz w Imperium Franków
Wschodnich (od 962) oraz trzej kolejni władcy z jego rodziny, Otton II (961 –
983), Otton III (983-1002) i Henryk II (1002 – 1024) wzmacniali terytorium
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swych wpływów poprzez wznoszenie zamków i palatiów, ustanawianie
biskupstw i klasztorów oraz nadawanie przywilejów. Częste pobyty królów i
cesarzy w tym regionie oraz odbywające się tam Sejmy Rzeszy i zjazdy nadworne wpływały na umocnienie jego pozycji.
Znaczenie Saksonii wschodniej wzrosło. Z odległej od ośrodka władzy centralnej rubieży stała się najważniejszym terytorium królewskim Świętego
Cesarstwa Rzymskiego. Jako kraj pochodzenia królów i cesarzy ottońskich,
gdzie sprawowali swe rządy, a także miejsce pamięci o nich, wschodnia Saksonia nierozerwalnie wiąże się z rządami władców tej dynastii oraz z historią
Cesarstwa. Najważniejsze miejsca związane z życiem i działalnością Ottona I
Wielkiego znajdują się na terenie dzisiejszej Saksonii-Anhalt. Przywołują one
zarówno historię poszczególnych wybitnych postaci, jak i dzieje polityczne i
społeczne epoki, dostarczając obrazu życia w X wieku.
Kronikarze dziejów
Z politycznym i gospodarczym rozwojem regionu wiązała się przemiana kulturowa. Klasztory fundowane przez królów i rodziny arystokratyczne, a także
nowo zakładane kapituły katedralne stawały się centrami życia intelektualnego
i duchowego. Przeniesienie ośrodka władzy królewskiej i cesarskiej na tereny
wschodniej Saksonii znalazło wyraz także w historiografii, tworzonej w regionie od drugiej połowy X wieku. Pisarze tacy jak Widukind z Korbei, Thietmar z
Merseburga, Rozwita z Gandersheim lub autor starszego żywota Królowej
Matyldy (Vita Mathildis reginae antiquior) przekazali potomnym historię
cesarzy i królów saskich.
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Itinerarium Ottona
I Wielkiego
Dawne centrum ottońskie w pobliżu gór Harzu
było głównym miejscem
sprawowania rządów
przez władców dynastii.
Mapa ukazuje liczbę
podróży dworu królewskiego w poszczególne
miejsca i regiony, a także
łączny czas pobytu w
każdym z nich, liczony w
dniach.

WALLHAUSEN
Tablica pokrewieństwa
Ottonów, dynastii salickej i
Hohenstaufów
Chronica Sancti Pantaleonis,
2 połowa XII wieku
Wolfenbüttel, Biblioteka Herzog August, cod. Guelf. 74.3
Aug 2 °, fol. 114v (str. 226)
Na tablicy pokrewieństwa z
XII wieku Henryka i Matyldę
przedstawiono u góry, jako
parę, która dała początek
długiej linii królów i cesarzy.
Poniżej, na środku znajduje
się ich najstarszy syn, Otton
I Wielki.
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Vita Mathildis reginae antiquior, c. 2, str. 116.

„Henryk [I] ujrzawszy ją [Matyldę] ledwie, zrazu oblicze
jej znalazł promiennym; oczy swe utkwił w dziewicy i tak
wielkim miłowaniem ku niej zapałał, że zaręczyny ich żadnej zwłoki cierpieć nie mogły … O świcie dnia następnego wiedziono ją do saksońskiej ojczyzny, a potem ucztę
weselną … w Wallhausen wyprawiono … które to miasto w
darze porannym wraz ze wszystkimi przynależnościami
[Henryk] jej ofiarował.”

Zamek w Wallhausen
Najważniejsze palatium średniowieczne w Wallhausen, w którym panujący
władcy sporządzili 35 ważnych dokumentów państwowych nie zachowało
się do współczesnych czasów. Można
przypuszczać, że dawna siedziba
monarsza znajdowała się w miejscu,
gdzie dziś wznosi się zamek renesansowy, mieszczący obecnie hotel,
akademię sztuk pięknych oraz galerię
sztuki nowoczesnej.

WA LLH AUSEN

Henryk I pojął za żonę Matyldę, spokrewnioną ze słynnym księciem
saksońskim Widukindem, w Wallhausen w 909 r. Wcześniej władca wysłał do klasztoru Herford, gdzie przebywała Matylda, kilka zaufanych
osób, żeby przyjrzały się kandydatce na jego żonę. Matylda otrzymała
Wallhausen w prezencie ślubnym. Prawdopodobnie tutaj, 23 listopada
912 r., urodził się syn pary, cesarz Otton I Wielki.

Dynastia Ottonów
Koronacja Henryka I przyniosła mu i jego rodzinie – którą od imienia syna
władcy określa się mianem dynastii ottońskiej – godność królewską w
państwie frankijskim. Warto zauważyć jednak, jak ukazuje tablica pokrewieństwa, że już w średniowieczu w możnych rodach liczyli się nie tylko
przedstawiciele linii męskiej. Także Matylda otrzymała poczesne miejsce
w genealogicznej tablicy rodu, gdzie zaakcentowano jej pokrewieństwo ze
słynnym księciem saksońskim Widukindem.
Sukcesja tronu i konflikty rodzinne
Henryk I wprowadził w Imperium nieistniejącą w czasach panowania Karolingów zasadę niepodzielności królestwa. Wyznaczył swojego syna Ottona
na swego jedynego następcę, co stało się przyczyną wielu konfliktów w
rodzinie. Po długich walkach Otton I Wielki zwyciężył: jego koronacja na
króla odbyła się w Akwizgranie w 936 r. i poprzedziła kolejną – koronację
na cesarza, która miała miejsce w Rzymie w roku 962.
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MERSEBURG
Szata z czerwonego jedwabiu, tzw.
„Płaszcz Ottona”
Cesarstwo Bizantyńskie i Niemcy,
X-XII wiek
Merseburg, Kapituła Katedry
Wbrew późniejszym przekazom, tak zwany
Płaszcz Ottona jest prawdopodobnie darowizną Henryka II. Niemniej jednak przypisywanie go Ottonowi I Wielkiemu dowodzi
lokalnej dumy i świadomości mieszkańców
Merseburga, że historia ufundowanego w
ich mieście biskupstwa sięga czasów wybitnego władcy dynastii ottońskiej.

MERSEBURG
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Kronika Thietmara z Merseburga, II, 10

„Nazajutrz, to znaczy w dzień świętego Wawrzyńca Męczennika [10 sierpnia 955], król krzyżem leżąc i kajając się
przed Bogiem za swoje wyłącznie winy, uczynił wśród łez
ślub, że jeżeli Chrystus użyczy mu w tym dniu zwycięstwa,
za wstawiennictwem tak wielkiego orędownika i ocali mu
życie, to on założy w Merseburgu biskupstwo na cześć
zwycięzcy ognia piekielnego i każe przebudować na kościół własny pałac, który tam świeżo zaczął stawiać.“

Krypta katedry w Merseburgu
Katedra i zamek w Merseburgu należą do najwybitniejszych zabytków
architektury romańskiej i gotyckiej.
Wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana katedra wciąż jeszcze
nosi znamiona budowli ottońskiej. O
wielkim znaczeniu biskupstwa świadczą bogate archiwum kapituły, biblioteka katedry i skarbiec. Na wystawie
w klauzurze południowej zaprezentowano m.in. „Zaklęcia Merseburskie”,
słynne dzieło poetyckie z epoki
wczesnego średniowiecza napisane w
języku staro-wysoko-niemieckim.
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Od końca IX wieku Europę Środkową wielokrotnie najeżdżali madziarscy nomadowie. Warunkiem utrzymania władzy przez Henryka I była
sprawna organizacja obrony przed łupieżczymi atakami najeźdźców. Otton I Wielki także utwierdził swoje panowanie dzięki zwycięstwom nad
Madziarami. 10 sierpnia 955 dowodzone przez niego wojska ostatecznie rozbiły armię Madziarów w bitwie nad rzeką Lech koło Augsburga.
Zwycięstwo, które położyło kres kilkudziesięcioletniemu zagrożeniu
zewnętrznemu, umocniło wybitną pozycję Ottona I Wielkiego w Europie
oraz wpłynęło na jego późniejszą koronację na cesarza.
Jeszcze przed bitwą Otton I Wielki złożył śluby: jeśli patron tego dnia,
Święty Wawrzyniec, podaruje mu zwycięstwo, to cesarz założy w Merseburgu biskupstwo. Otton dotrzymał słowa.

Imperialny Kościół ottoński
Podobnie jak późniejsi władcy, Ottonowie wykorzystywali Kościół w celu
zyskania solidnych podstaw dla swych rządów i efektywnego administrowania rozległym terytorium. Kościół, poprzez sieć biskupstw i klasztorów,
dysponował – w przeciwieństwie do królestwa – uznanymi powszechnie
strukturami w postaci sieci biskupstw i klasztorów, a także autorytetem
moralnym. Władcy nadawali biskupom i opatom ziemię, zapewniali immunitet wyłączający ich spod świeckiej jurysdykcji oraz udzielali im licznych
przywilejów, m.in.: prawa bicia własnej monety, a także przywilejów celnych czy targowych. Uczeni przedstawiciele kleru zarządzali majątkami
królewskimi i pozostawali do dyspozycji władców w zakresie konsultacji
politycznych czy dyplomatycznych. Dobra kościelne były zarządzane niczym posiadłości królewskie i zapewniały królowi wpływy podatkowe oraz
służyły jako bazy podczas jego ciągłych podróży po imperium.
Taki układ był szczególnie istotny na nowo schrystianizowanych terytoriach. Podbojom i działaniom misyjnym towarzyszyło zakładanie biskupstw,
m.in. w Merseburgu oraz klasztorów. Instytucje kościelne stworzyły pierwsze prawdziwe struktury administracyjne w księstwie Saksonii, a później
także na ziemiach położonych na wschód od Łaby.

HALBERSTADT

Sarkofag Bernarda z Halberstadt w katedrze w Halberstadt
Bernard z Halberstadt zmarł po 45 latach sprawowania posługi
biskupiej, dnia 3 lutego 968 r. Jego monumentalny sarkofag z
wapienia przetrwał do dziś w chórze katedry w Halberstadt. Obok
nagrobka królowej Matyldy jest on jedynym w pełni zachowanym
sarkofagiem z okresu ottońskiego w Saksonii-Anhalt.

14

H A L B E R S TA D T

15

Katedra w Halberstadt
Biskupstwo Halberstadt swój polityczny, gospodarczy i
kulturalny rozwój w X w. zawdzięczało prowadzonym z powodzeniem misjom oraz wpływom swych biskupów w otoczeniu
króla. O wysokiej randze Halberstadt w strukturach kościelno-politycznych imperium Ottonów świadczy imponująca
katedra gotycka i obszerny skarbiec, który należy do największych skarbców kościelnych w Europie.

Kronika Thietmara z Merseburga, II, 11

„Kiedy jednak starał się [Otton] o założenie tam [w Magdeburgu] arcybiskupstwa, nie mógł wskórać niczego w
tym względzie u Bernarda, siódmego biskupa halbersztadzkiego, w którego diecezji znajdowało się wspomniane miasto, jak długo żył pasterz.“
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Otton I Wielki chciał ustanowić w Magdeburgu arcybiskupstwo, a tym
samym centrum chrystianizacji ludności pogańskiej we wschodniej części
Imperium. Kościół stawił jednak zacięty opór planom cesarza, ponieważ
wiązały się one z cesją terytoriów diecezji i ograniczeniem władzy kleru,
od dawna ugruntowanej na tym terenie. Najpotężniejszymi przeciwnikami założenia nowego arcybiskupstwa byli Bernard, biskup Halberstadt
oraz Wilhelm, arcybiskup Moguncji, a zarazem nieślubny syn Ottona.
Napięta sytuacja między Ottonem a biskupem Bernardem w 966 r przerodziła się w jawny konflikt: podczas obchodów Świąt Wielkanocnych
w Kwedlinburgu w 966 roku cesarz uwięził przysparzającego problemy
biskupa. W odpowiedzi biskup nałożył na Ottona klątwę. Ekskomunikę
mogła zdjąć jedynie pokutna pielgrzymka cesarza do Halberstadt. Dopiero po śmierci biskupa Bernarda z Halberstadt i arcybiskupa Wilhelma z
Moguncji władca był w stanie zrealizować swój plan.

Konflikt i jego rozwiązanie
Skuteczny opór biskupa z Halberstadt wobec planów Ottona dowodzi, że król
i cesarz w X wieku wcale nie posiadał nieograniczonej władzy. Reguły politycznej gry średniowiecznych elit opierały się na konsensusie i równowadze interesów. Symboliczne rytuały i ceremonie były wykorzystywane do ustanawiania
porządku we wzajemnych relacjach. Kronika biskupstwa Halberstadt zawiera
legendę o przebytej boso pokutnej drodze cesarza do Halberstadt, gdzie
Otton rzucił się do stóp biskupa. Jednakże ten symboliczny akt daleki był od
spontanicznego gestu. O formie odbycia pokuty decydowały raczej przeprowadzone wcześniej szczegółowe negocjacje.
Misja wśród pogan
Do cnót średniowiecznego władcy należało osobiste zaangażowanie w
szerzenie i obronę chrześcijaństwa. Założone przez Ottona I Wielkiego
biskupstwa w regionie Łaby, Havelbergu i Brandenburgii (w 948 r.) oraz arcybiskupstwo Magdeburg z sufraganiami w Merseburgu, Miśnii i Zeitz (w 968
r.) wspierały prace misjonarskie wśród pogańskich Słowian w regionie Łaby
i Bałtyku – na terenach będących celem ekspansji wschodniofrankijskich
królów i cesarzy.
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GERNRODE

Kolegiata św. Cyriaka w Gernrode
Kolegiata jest jednym z najlepiej zachowanych kościołów ottońskich, a także jednym z najstarszych w Europie Północnej. Znajduje się tu najstarsza w
Niemczech kopia jerozolimskiego Świętego Grobu, zbudowana pod koniec
XI wieku z myślą o dorocznych misteriach Męki Pańskiej.

GERNRODE
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Kronika Thietmara z Merseburga, II, 19

„Gero, ojczyzny obrońca, … podążył do Rzymu i tu, ten wysłużony w boju starzec, złożył swą broń zwycięską, przed
ołtarzem pierwszego z apostołów, św. Piotra. Otrzymawszy
następnie od władcy apostolskiego ramię świętego Cyriaka, oddał się w służbę Bogu wraz z całym majątkiem. Po
powrocie do kraju wybudował klasztor w gaju noszącym
nazwę od jego imienia [Gernrode] ...“

Kolegiata św. Cyriaka
Rzymianina w Gernrode,
widok od południowego
wschodu
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Straciwszy swojego ostatniego męskiego potomka Gero, margrabia Marchii
Saskiej, a przy tym ważny powiernik Ottona I Wielkiego, przekształcił swój
zamek w klasztor. W 961 r. odbył pielgrzymkę do Rzymu, gdzie poddał
Stolicy Apostolskiej nowo założoną w Gernrode kapitułę. Z pielgrzymki Gero
przywiózł relikwie ramienia świętego Cyriaka Rzymianina. Monumentalny
kościół, którego budowę rozpoczęto jeszcze za życia Gerona i w którym został on pochowany w roku 965, do dziś nosi wezwanie tego świętego.

Wojowniczy margrabia
Gero zaliczał się do najważniejszych popleczników Ottona I Wielkiego. Król nadał mu godność margrabiego oraz ziemie w rejonie środkowej Łaby, przy strategicznej granicy z terytoriami Słowian. Prowadząc w imieniu króla saksońską
szlachtę przeciwko Słowianom, Gero nie tylko bronił granicy, ale zdołał również
opanować ziemie położone między Łabą a Odrą, otwierając tym samym pole
dla działalności misyjnej na tych terenach.
Obsadzenie przez Ottona wysokich urzędów swymi stronnikami, takimi jak
Gero czy Herman Billung, przysporzyło władcy konfliktów z członkami jego własnej rodziny oraz z elitami, roszczącymi sobie pretensje do tych wpływowych
stanowisk.
Struktury władzy oparte na osobistych więziach
Imperium w okresie pełnego średniowiecza nie należy utożsamiać ze zjednoczonym organizmem państwowym. Władza królewska oznaczała wówczas
panowanie nad ludami, nie zaś nad ziemiami. Szlachta przysięgała lojalność
danemu królowi, a nie imperium czy instytucji króla. Między innymi to było
powodem, dla którego monarcha sprawował swe rządy nieustannie podróżując
po imperium. Taki sposób władania określa się pojęciem monarchii objazdowej:
tylko obecność króla gwarantowała skuteczne rządy.
Współpraca margrabiego Gerona z królem jest przykładem takiej osobistej
relacji lennika z władcą, a przy tym dostarcza obrazu funkcjonowania rządów
Ottona i jego następców.

KWEDLINBURG

Ewangeliarz Ottona i Adelajdy, Kwedlinburg, kolegiata św. Serwacego
Pismo: Kwedlinburg, około 1000; Relief z kości słoniowej: Konstantynopol, druga połowa X wieku
Oprawa z blachy złoconej: Kwedlinburg, 1220/1230
Kwedlinburg, kolegiata św. Serwacego, skarbiec
Tak zwany Ewangeliarz Ottona i Adelajdy należy do najcenniejszych zabytków skarbca w Kwedlinburgu. Bizantyjska oprawa książki z reliefem z kości słoniowej dotarła do Kwedlinburga najprawdopodobniej za pośrednictwem dynastii ottońskiej. Dary i donacje w formie dzieł sztuki pochodzące z
całej Europy uświadamiały współczesnym cesarzy ottońskich, jak rozległe są terytoria podlegające potężnemu Imperium.
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Wzgórze Zamkowe z kolegiatą św. Serwacego w Kwedlinburgu
O politycznym znaczeniu Kwedlinburga dla Imperium na początku drugiego tysiąclecia świadczą nie tylko spisane tu Kroniki oraz
udokumentowanych 69 pobytów królów i cesarzy z okresu od X
do XII w. Średniowieczną świetność Kwedlinburga przywołują
także takie zabytki architektury jak krypta kościoła św. Wiperta
i kolegiata św. Serwacego na Wzgórzu Zamkowym. Kolegiata,
zamek i Stare Miasto w Kwedlinburgu zostały wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

Kronika Thietmara z Merseburga, II, 31

„Stąd podążył cesarz do Kwedlinburga, gdzie spędził najbliższe Święta Wielkanocne [973] na chwalbie Bożej i świeckich uciechach. Tutaj, w obecności wszystkich możnych
państwa stawili się na rozkaz cesarza książęta Mieszko i
Bolesław [Bolesław II Pobożny] oraz posłowie z Grecji, Benewentu, Węgier, Bułgarii, Danii, jak również od Słowian.“

K WEDLINBURG

Krótko przed śmiercią Ottona I Wielkiego, w czasie przypadających w 973
r. na 23 marca Świąt Wielkanocnych, odbył się w Kwedlinburgu wspaniały
zjazd. Na rozmowy dyplomatyczne na dwór cesarski przybyli przedstawiciele
wielu władców europejskich. Jak podają kroniki byli wśród nich wysłannicy
kalifa Kordoby i władców Rusi Kijowskiej. Ranga zjazdu oraz fakt przybycia nań posłów z tak odległych zakątków kontynentu dowodziły ówczesnej potęgi Ottona I Wielkiego i świadczyły o europejskim wymiarze jego
panowania. Dzięki zjazdowi ugruntowała się kluczowa rola Kwedlinburga w
cesarstwie, jako miejsca ściśle związanego z dynastią ottońską, które obok
Magdeburga należało do ulubionych siedzib przedstawicieli rodu.

Saksonia jako centrum polityczne
Saksonia jako rodowe księstwo Ottonów odegrała szczególną rolę we wczesnej historii Imperium. Położenie przy wschodniej granicy państwa decydowało
o wyjątkowej pozycji strategicznej księstwa w zabezpieczeniu Imperium przed
najazdami Madziarów i Słowian Połabskich.
Władcy ottońscy często przebywali w Saksonii, gdzie zarządzali pokaźnymi
majątkami, swe pałace i fundacje wykorzystując w działaniach politycznych
zarówno o wymiarze dynastycznym jak i państwowym. Zatem Kwedlinburg,
twierdza od czasów Henryka I strzegąca wschodniej granicy państwa, a
później także miasto pochówku władcy i jego żony Matyldy, zyskał funkcję
centrum pamięci rodu, a tamtejszy zamek stał się zwyczajowym miejscem
obchodów Świąt Wielkanocnych.
Związki europejskie
Ku nowemu terytorium królestwa zmierzali posłowie z całej Europy. Najwymowniejszym znakiem międzynarodowych związków cesarzy saksońskich
były ich małżeństwa z kobietami wywodzącymi się z europejskiej arystokracji
najwyższej rangi. Żoną Henryka I została Matylda, potomkini saksońskiego
księcia Widukinda. Edyta, pierwsza żona Ottona I Wielkiego, wywodziła się
z angielskiego domu królewskiego Wessex. Jego druga żona, Adelajda, była
córką króla Burgundii i królową Włoch. Otton II pojął za żonę bizantyjską księżniczkę Teofano. Tak wybitne żony podnosiły prestiż władców, przysparzały im
nowych poddanych i pomagały w rozwijaniu rozległych kontaktów. Wywodzące
się z dynastii ottońskiej kobiety również wydawano za przedstawicieli możnych rodów europejskich z królestwa Franków Zachodnich, Lotaryngii i Węgier.
Nareszcie monarchia ottońska zyskała uznane miejsce w sieci międzynarodowych powiązań dynastycznych.
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TILLEDA

Dokument potwierdzający zawarcie
małżeństwa przez Teofano
Rzym, 14 Kwietnia 972 r. (MGH D O II, 21)
Wolfenbüttel, Niedersächsisches Landesarchiv,
Staatsarchiv Wolfenbüttel, 6 Urk 11

TILLEDA
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Dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa przez Teofano,
Rzym, 972 14 kwietnia (MGH D O II , 21)

„Oby wszyscy, którzy świętemu Kościołowi Bożemu oraz
nam wierności dochowują i dochowywać będą, pomni
byli w swym zapale, że … umiłowanej małżonce naszej
w prawowitym darze ślubnym … oddaliśmy pewne posiadłości we włoskich granicach leżące, jak też podległe
nam ziemie na północ od Alp, które to włości wiekuistym prawem posiąść powinna, … także nasze dwory cesarskie, godności naszej odpowiadające, Boppard, Tiel,
Herford, Tilleda, Nordhausen…”

Tilleda
Tilleda należy do najlepiej przebadanych przez archeologów kompleksów
pałacowych wczesnego i pełnego
średniowiecza. Istnieją dokumenty
świadczące o królewskich pobytach w
Tilledzie: zarówno władców z dynastii
ottońskiej, jak i Hohenstaufów (w
1194 r.). Goście działającego obecnie
w Tilledzie skansenu mogą odwiedzić
zrekonstruowane założenie pałacowe
i zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców pałacu oraz jak nim
zarządzano.
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Pierwsza znana wzmianka dotycząca palatium królewskiego i cesarskiego
w Tilledzie pochodzi z roku 972, kiedy to cesarz Otton II ofiarował je swojej
żonie Teofano jako dar ślubny (dos). Intencją obdarowania bizantyjskiej
księżniczki tym niezwykle okazałym darem była chęć ukazania potęgi ziem
podległych Ottonowi, zarówno na południe od Alp, jak i na północ od nich, a
tym samym zamanifestowania wielkości zachodniego Imperium – państwa
wciąż stosunkowo młodego w zestawieniu ze starożytnym Cesarstwem
Wschodniorzymskim. Zatem Teofano otrzymała w darze ślubnym dwory iście
cesarskiej godności.

Monarchia objazdowa
W okresie dojrzałego średniowiecza Imperium nie posiadało stolicy. Król nie
rządził na stałe z jednej rezydencji. Z jednej strony, przy słabo rozbudowanej
infrastrukturze i ograniczonych możliwościach komunikacyjnych, centralne
zarządzanie państwem nie było możliwe. Z drugiej zaś strony obecność króla w
danym miejscu była nieodzowna, gdyż monarcha „we własnej osobie” stanowił
w oczach poddanych widzialną i namacalną personifikację królestwa, utrzymując przy tym bezpośredni kontakt z lokalnymi włodarzami. Objazdy króla i jego
świty – w skład której wchodzili dworscy urzędnicy, duchowni, służba i eskorta,
w sumie ponad 300 osób, a w skrajnych przypadkach nawet do 1000 –
wymagały wypracowania systemu punktów postojowych dysponujących
odpowiednim zakwaterowaniem. Pałace i dwory, a także miasta biskupie oraz
klasztory przystosowane do udzielenia gościny monarsze i całej jego obstawie,
rozlokowane były w odległości 20-30 km, co stanowiło jeden dzień jazdy królewskiego orszaku.
Pałace królewskie
W porównaniu z bizantyjskim pałacem cesarza w Konstantynopolu, w którym
dorastała Teofano, pałace ottońskie były raczej skromnymi kompleksami.
Zapewniały jednak stosunkowo komfortowe warunki i w przeciwieństwie do
przeciętnych dóbr królewskich, mogły się poszczycić reprezentacyjnymi budowlami: ogromnym budynkiem z tak zwaną aula regia (salą królewską), zabudowaniami mieszkalnymi, kaplicami, fortyfikacjami i budynkami gospodarczymi.
Podzamcza lub położone w pobliżu małe osady oferowały siedziby rzemieślnikom, kupcom i służbie dworskiej. Dwór był zaopatrywany przez gospodarstwa
rolne i inne posiadłości należące do pałacu.

MEMLEBEN
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Przedstawienie Sądu Ostatecznego w tak zwanej „Apokalipsie z Bambergu”
Reichenau, około 1000 r., Staatsbibliothek Bamberg, Msc. Bibl. 140, fol. 53r
Chrystus ukazany został jako sędzia świata z krzyżem, w asyście aniołów i
apostołów. Trąby anielskie wzywają umarłych do powstania z grobów. Dwa
anioły trzymają zwoje z werdyktem o wejściu do wiecznego Królestwa Bożego
(z lewej) lub o wiecznym potępieniu (z prawej).

MEMLEBEN
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Klasztor i palatium cesarskie w Memleben
Okazałe ruiny trzynastowiecznego
klasztoru gotyckiego malowniczo komponują się z przyklasztornym ogrodem
i zabudowaniami klauzury. Szczególnie
późnoromańska krypta, zachowana w nienaruszonym stanie, decyduje o wyjątkowej
atrakcyjności turystycznej Memleben.
Oryginalne mury oraz zrekonstruowany
plan pierwszego kościoła klasztornego z
X w. świadczą o niegdysiejszej świetności
klasztoru w Memleben, porównywalnego z
opactwami w Fuldzie i Reichenau.

Kronika Thietmara z Merseburga, II, 43

„Stąd we wtorek, poprzedzający Zielone Święta, przybył do
Miminlevo i jeszcze następnego dnia siedział w wesołym
nastroju przy stole. Po uczcie…zaczął słabnąć i słaniać się
ku ziemi. Ci, co stali w pobliżu, chwycili go na ręce i zanieśli do łoża. Tu…w otoczeniu modlących się za niego …
wyzionął ducha … Następnej nocy wyjęto jego wnętrzności
i pogrzebano w kościele Panny Maryi, ciało zaś zabalsamowano i przywieziono do Magdeburga.”

MEMLEBEN

Cesarz Otton I Wielki zmarł 7 maja 973 r. w pałacu w Memleben, podobnie
jak wcześniej jego ojciec Henryk I, który dokonał tam żywota w lipcu roku
936. Wnętrzności Ottona I spoczęły na miejscu, w kościele Panny Marii,
jednak jego ciało – zgodnie z ostatnią wolą władcy – przeniesiono do
katedry w Magdeburgu. Po śmierci ojca Otton II wraz ze swą małżonką
Teofano ufundowali w Memleben opactwo benedyktynów. Mnisi zostali
zobowiązani do opieki nad grobowcem Ottona I, a później także nad grobami Ottona II i jego żony. Otton II bogato uposażył klasztor, nadając mu
liczne dobra i prawa. Jego następca, Otton III, udzielił opactwu w Memleben przywilejów targowych, celnych oraz prawa bicia własnej monety.

Umieranie w średniowieczu
W czasach Ottona I Wielkiego śmierć nie była postrzegana jako kres życia, lecz
jako pewien jego etap. Rozpoczynała czas oczekiwania na Sąd Ostateczny i
zmartwychwstanie. O życiu wiecznym lub o wiekuistym potępieniu jednostki
miał zadecydować Chrystus, którego powrotu wyczekiwali wierni. W myśl
takiego podejścia ziemskie życie człowieka było przygotowaniem się na śmierć
i Sąd Ostateczny.
W sposób szczególny odnosiło się to do osoby cesarza. To na jego barkach,
jako namiestnika Bożego na ziemi, spoczywała wyjątkowa odpowiedzialność
za wspólnotę do czasu ponownego nadejścia Chrystusa i objęcia przez niego
rządów. „Sprawiedliwy Cesarz“ miał stanowić dla swych poddanych wzór godny naśladowania. Po śmierci cesarza członkowie jego rodziny modlili się i pościli
w intencji zbawienia duszy zmarłego władcy.
Memoria
Opactwo w Memleben wybudowano jako miejsce modlitwy, dodatkowo służące upamiętnieniu Ottona I Wielkiego, jego syna i synowej.
Pojęcie „Memoria” w sensie ogólnym oznacza pamięć zbiorową czy kulturę
pamięci właściwą danemu społeczeństwu. W węższym ujęciu odnosi się do
rytualnego upamiętniania zmarłych, w wyniku którego ustanowiona zostaje
wspólnota żywych i zmarłych. Żywi modlą się o zbawienie dusz zmarłych,
a odprawiając rytuały dbają o to, by ich pamięć przetrwała aż do Dnia Sądu
Ostatecznego, który przyniesie im zbawienie.
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MAGDEBURG

Tablica z kości słoniowej z Chrystusem
na majestacie i Ottonem I Wielkim jako
założycielem katedry w Magdeburgu
Mediolan, między 962 r. a 973 r.
Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art

MAGDEBURG
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Kronika Thietmara z Merseburga, II, 3 i 17

„Za jej [Edyty] namową zaczął budować miasto Magdeburg ... To miasto zdobył on i pobudował dla wieczystej nagrody i zbawienia całej ojczyzny ... Cesarz polecił
również sprowadzić do Magdeburga kosztowny marmur, złoto i szlachetne kamienie. We wszystkich kapitelach kolumn kazał umieścić relikwie świętych ... W samym zaś kościele miał zamiar zbudować sobie za życia
grobowiec.”

Katedra w Magdeburgu,
chór wschodni
Wczesnoromańską katedrę w
Magdeburgu wybudowaną przez
władców ottońskich zniszczył
pożar, który wybuchł w świątyni w
roku 1207. Dziś na jej miejscu stoi
najstarsza w Niemczech katedra
gotycka, której budowę rozpoczęto w 1209 r. Grobowcom Ottona I
Wielkiego i jego pierwszej małżonki Edyty przeznaczono honorowe
miejscu na chórze katedry. Dzięki
wykorzystaniu spoliów ocalałych
ze spalonej katedry ottońskiej
w nowej świątyni stworzono imponujące miejsce pamięci Ottona I.
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Z okazji zaślubin, które odbyły się w roku 929, Otton I Wielki podarował
Magdeburg w darze weselnym swojej pierwszej żonie, angielskiej księżniczce
Edycie. Małżonkowie wspólnie uposażali ówczesną twierdzę graniczną, w
której często przebywali, przypuszczalnie aż do wyboru Ottona na króla w
roku 937. Później władca ufundował tam klasztor pod wezwaniem św. Maurycego, który wielokrotnie hojnie obdarowywał. W końcu Otton powziął zamiar założenia w Magdeburgu arcybiskupstwa, co udało mu się zrealizować
w 968 r. Po śmierci Ottona I w roku 973, ciało władcy wedle jego życzenia
spoczęło w katedrze w Magdeburgu, obok zmarłej wcześniej Edyty.

Od miasta królewskiego do metropolii
Thietmar z Merseburga opisuje kosztowne materiały i liczne relikwie, którymi
Otton wyposażył katedrę w Magdeburgu. Nawiązując do znanej z akwizgrańskiej katedry Karola Wielkiego tradycji uświetniania budowli spoliami, cesarz
nakazał umieszczenie w swej świątyni antycznych kolumn z porfiru. Budowa
i wyposażenie katedry, przyznanie miastu praw celnych, targowych i praw
bicia monety oraz innych przywilejów, wreszcie założenie tam arcybiskupstwa – wszystko to doprowadziło do szybkiego rozkwitu „nowego Rzymu” we
wschodniej części imperium. W żadnym innym miejscu w czasie rządów Ottona
dwór królewski nie spędzał więcej czasu niż w Magdeburgu.
Cesarstwo
Król Wschodniej Frankonii Otton I Wielki w roku 951 pojął za żonę Adelajdę,
wdowę po włoskim królu. To drugie małżeństwo nie tylko przybliżyło władcę
do godności cesarskiej, która od czasów Karola Wielkiego związana była koroną włoską – żeniąc się z Adelajdą Otton zyskał także doskonale wykształconą
i zamożną żonę, która wprowadziła go w świat kultury antycznej. Zwycięstwo
nad Madziarami w 955 r. utorowało monarsze drogę do koronacji na cesarza,
która odbyła się w Rzymie w roku 962.
Ten nowy, cesarski wymiar panowania oraz roszczenia władcy do objęcia
zwierzchnictwa nad ówczesnym światem mają swe odzwierciedlenie w budowlach Magdeburga, a zwłaszcza w ich wyposażeniu, w fundacjach rodziny ottońskiej na rzecz klasztorów, dziełach sztuki i wytwornych manuskryptach. Założenie arcybiskupstwa w metropolii, którą Otton Wielki wyznaczył na miejsce
swego pochówku, świadczy o dążeniach cesarza do uzyskania niepowtarzalnej
formy upamiętnienia własnej osoby. Cesarz osiągnął swój cel. W żadnym innym
mieście nie pozostawił po sobie tak wielu śladów. Dzięki licznym przywołaniom osoby Ottona I jako pana Magdeburga na portretach, w kronikach oraz w
dokumentach, obecność cesarza w jego mieście daje się odczuć do dziś.

OTTOŃSKA SPUŚCIZNA
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Jeździec Magdeburski
Magdeburg, około 1240, Magdeburg, Kulturhistorisches Museum
Już w średniowieczu w Magdeburgu otaczano Ottona I
Wielkiego czcią godną patrona miasta i założyciela miejscowego
arcybiskupstwa. Pierwsza od czasów starożytnych wolnostająca
rzeźba jeźdźca, wykonana została w połowie XIII wieku w
Magdeburgu i najprawdopodobniej przedstawia postać cesarza
Ottona I Wielkiego.
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CO POZOSTAŁO Z OTTOŃSKICH CZASÓW?
Magdeburg, dawna karolińska twierdza pograniczna, przed schyłkiem epoki
ottońskiej zdążył przekształcić się w centrum arcybiskupstwa. Wschodnia
Saksonia w ciągu zaledwie 100 lat z peryferyjnego regionu Cesarstwa Rzymskiego przeobraziła się w królewski obszar, który stał się integralną częścią
nowego Imperium. Następcy Ottona I Wielkiego, mimo że angażowały ich różne ważne przedsięwzięcia, często bywali w regionie między Harzem a Łabą.
Jeszcze Henryk III w dokumencie z 1006 r. w odniesieniu do Magdeburga użył
słów: „locum illum quem totum corde deligimus” („miejsce, które miłujemy
całym sercem”).

Początki niemieckiej historii?
W XIX wieku Ottonowi I Wielkiemu oraz jego ojcu Henrykowi I przypisywano
role założycieli niemieckiego imperium. Ignorowano jednak fakt, że pojęcie
regnum teutonicum (imperium niemieckie) pojawiło się po raz pierwszy pod
koniec XI wieku, a także to, że państwo władców ottońskich stanowiło swoistą
kontynuację imperium karolińskiego. Historyk Bernd Schneidmüller skomentował to w następujący sposób:
„Otton I działał jako wywodzący się z saskiej ziemi król Franków na skalę
europejską .”
Zatem ten „niemiecki” wymiar państwowości w czasach ottońskich nie jest
jeszcze uchwytny. Powstawanie Niemiec było trwającym kilka stuleci procesem ciągłego rozwoju, na który niewątpliwy wpływ miały działania władców
ottońskich. Niemniej jednak nie da się zaprzeczyć, że to Otton I Wielki położył
fundament pod przyszły rozwój państwa, gdy w obliczu zagrożeń zewnętrznych trwale zjednoczył Bawarów, Alamanów Sasów i Franków, tym samym
wyróżniając się na tle innych królów frankijskich. Osiągnął godność cesarską,
co pozwoliło mu ustanowić trwały związek pomiędzy położonym na północ
od Alp Królestwem Franków a Włochami, które w efekcie zjednoczenia razem
utworzyły Święte Cesarstwo Rzymskie.
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„SZLAK ROMAŃSKI”
W SAKSONII-ANHALT
Biorąc pod uwagę obfitość zabytków architektury średniowiecznej z
okresu romańskiego, Saksonii-Anhalt nie dorównuje żaden inny kraj
związkowy Niemiec. Niczym kamienni świadkowie budowle te przywołują czasy między latami 950 a 1250 – epokę, gdy na terytorium
dzisiejszej Saksonii-Anhalt powstało polityczne centrum władzy.

Nieprzebrane bogactwo historyczno-kulturowe oraz cenne i uznane w
świecie zabytki architektury zadecydowały o utworzeniu w 1993 r. trasy
kulturowo-turystycznej nazwanej „Szlakiem Romańskim”. Trasa, która liczy
sobie ponad 1000 kilometrów długości, łączy 80 budynków romańskich
w 65 miejscach, układając się w kształt przypominający cyfrę „8”. W jej
centralnym punkcie, na przecięciu dróg, leży stolica landu – Magdeburg,
dzieląca szlak na części południową i północną. W ciągu dwudziestu lat od
jego utworzenia „Szlak Romański” stał się jedną z najchętniej uczęszczanych tras turystycznych w Niemczech, każdego roku odwiedzaną przez 1,6
miliona miłośników kultury i historii, chcących odbyć fascynującą podróż
do czasów średniowiecza. Turyści przeniesieni w burzliwe czasy powstawania cesarstwa i umacniania się jego pozycji, mogą snuć rozważania nad
historyczną przeszłością regionu, podczas gdy tło ich refleksji stanowią
pamiętające owe dzieje katedry, klasztory, skarbce, zamki czy prowincjonalne kościoły.
„Szlak Romański” jest ściśle związany z historią dynastii ottońskiej, której
przedstawiciele uczynili z regionu dzisiejszej Saksonii-Anhalt kulturowe i
polityczne centrum Europy. Do najczęściej odwiedzanych atrakcji „Szlaku
Romańskiego“ należą: katedra w Magdeburgu – miejsce pochówku Ottona
I Wielkiego i jego żony Edyty, katedra Mariacka w Havelbergu oraz katedry
i skarbce w Naumburgu, Merseburgu, Halberstadt i Kwedlinburgu, które
mieszczą największe zbiory średniowiecznej sztuki sakralnej na świecie.
Innymi ważnymi punktami „Szlaku Romańskiego” są kościół św. Cyriaka w
Gernrode ze Grobem Pańskim – najstarszą repliką Grobu Chrystusa w Jerozolimie, opactwo Memleben – miejsce śmierci Ottona I Wielkiego i jego ojca
Henryka I, pałac Tilleda, z którego rozciąga się wspaniały widok na wzgórze
z monumentalnym pomnikiem Kyffhäuser czy wreszcie Wallhausen, gdzie
prawdopodobnie narodził się Otton I Wielki. Od 2007 r. „Szlak Romański”
stanowi część europejskiej trasy kulturowo-turystycznej TRANSROMANICA, łączącej regiony ośmiu krajów.

U góry: Katedra i kościół
Najświętszej Marii Panny
w Magdeburgu
W środku: Katedra i
zamek w Merseburgu
Na dole: Katedra w
Naumburgu
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„Kraj Ottonów Saksonia-Anhalt.
Od peryferii do centralnego regionu w Europie”
Wystawa przygotowana przez Centrum wystaw
średniowiecza (Zentrum für Mittelalterausstellung)
w Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu

Źródła cytatów:

Przygotowanie wystawy:

Starszy żywot Matyldy cyt. za:
Das Leben der Königin Mathilde nach der Ausgabe der
Monumenta Germaniae. Tłum. dr Philipp Jaffé, Wyd. 2 popr. przez
Willhelma Wattenbacha. Leipzig (= Geschichtsschreiber der
deutschen Vorzeit, Wydanie 2 kompletne,10.Jahrhundert, Vol. 4);
Tłumaczenie: Maria Moskal

Kierownictwo: Dr. Gabriele Köster
Koncepcja: Dr. Christina Link
Teksty: Dr. Christina Link, mag. Uta Siebrecht
Konsultacja: Prof. Dr. Stephan Freund, Dr. Claus-Peter Hasse
Projekt wystawy: genese Werbeagentur GmbH Magdeburg
Projekt broszury: genese Werbeagentur GmbH Magdeburg
Tłumaczenie broszury: Maria Moskal
Druk broszury: harzdruckerei GmbH, Wernigerode

Kronika Thietmara z Merseburga:
Kronika Thietmara z Merseburga, tłum.: Marian Zygmunt Jedlicki:
Kronika Thietmara (Biblioteka tekstów historycznych, tom III).
Poznań 1953.

Dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa
przez Teofano cyt. za:
Hans K. Schulze: Die Heiratsurkunde der Kaiserin Theophanu.
Die griechieche Kaiserin und das römisch-deutsche Reich
972 – 991. Hannover 2007; Tłumaczenie: Maria Moskal

Podmiot:
Wykaz ilustracji:
Bamberg, Staatsbibliothek Bamberg I s. 26
Halberstadt, Katedra (fot. Hans-Wulf Kunze) I s. 14
Halberstadt, miasto/djd I s. 15
Sponsory:

Magdeburg, Investitions- und Marketinggesellschaft SachsenAnhalt mbH I s. 12 i s. 21 (fot. FOTO-Design Werner Klapper);
s. 18 (fot. Ulrich Schrader); s. 24 (fot. Juraj Lipták);
s. 30 (fot. Hans-Ludwig Böhme); str. 35 (fot. Michael Bader);
s. 35 (fot. DGPh, GfF Dr. Wolfgang Kubak)
Magdeburg, Biuro dziennikarskie (Journalistenbüro) kpv
Klaus-Peter Voigt (fot. Klaus-Peter Voigt) I s. 17
Magdeburg, Kulturhistorisches Museum (fot. Hans-Wulf Kunze) I s. 32
Magdeburg, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt (fot. Hans-Wulf
Kunze) I Titel

CEL PODRÓŻY:
SAKSONIA-ANHALT.
DOWIEDZ SIĘ JUŻ
TERAZ!NIE CZEKAJ,
ZAREZERWUJ!
Saksonia Anthalt zachwyci Cię mnogością atrakcji kulturalnych i przyrodniczych. „Szlakiem romańskim” odbędziesz podróż w średniowiecze,
udasz się na przechadzkę po „Wyśnionych Ogrodach”, odwiedzisz miejsca
działalności Marcina Lutra, gdzie jeszcze wciąż wyczuwalny jest duch reformacji, a „Niebiańskie Ścieżki” zaskoczą Cię niespotykanymi odkryciami
archeologicznymi. Miłośnicy aktywnych form wypoczynku mogą liczyć na
rekreację z niepowtarzalnymi krajobrazami w tle.
INVESTITIONS- UND
MARKETINGGESELLSCHAFT
SACHSEN-ANHALT MBH
Fon +49 391 562 838 - 20

pon.-pt.: godz. 8.00 – 20.00, sob.: 9.00-19.00

Kierunek podróży Saksonia-Anhalt.
Oferty znajdziesz tutaj. Chcesz
doświadczyć radości obcowania z
przyrodą lub umówić się na randkę z
kulturą? Inspiracje znajdziesz na www.
sachsen-anhalt-tourismus.de. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych
informacji. Zadzwoń, wyślij, faks lub
e-mail, chętnie służymy pomocą.

Fax +49 391 562 838 -11
tourismus@img-sachsen-anhalt.de
www.sachsen-anhalt-tourismus.de
www.naturfreude-erleben.de

Informacje o pociągach i
autobusach: www.insa.de

Memleben, Kloster und Kaiserpfalz I s. 27
Merseburg, Domstift (fot. Landesamt für Denkmalpflege
Sachsen-Anhalt, Reinhard Ulbrich) I s. 11
New York, The Metropolitan Museum of Art, Bequest of George
Blumenthal I bpk I s. 29
Kwedlinburg, Domschatz St. Servatii I s. 20
Wallhausen, Schloss Wallhausen I s. 9
Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek I s. 8
Wolfenbüttel, Niedersächsisches Landesarchiv –
Staatsarchiv Wolfenbüttel I s. 23

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: www.mittelalterausstellungen.de
oraz na stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury:

Gernrode, Kolegiata św. Cyriaka
Probostwo ewangelickie
Burgstraße 3, 06485 Quedlinburg
Fon +49 39485 275
SanktCyriakus@gmx.de
www.Stiftskirche-Gernrode.de
Halberstadt, Katedra i skarbiec
Domplatz 16 a, 38820 Halberstadt
Fon +49 3941 24237
www.dom-und-domschatz.de
Magdeburg, Parafia katedry ewangelickiej
Am Dom 1, 39014 Magdeburg
Fon +49 391 541 0436
www.magdeburgerdom.de
Muzeum Historii i Kultury w Magdeburgu
Otto-von-Guericke-Str. 68 – 73
39104 Magdeburg
Fon +49 391 540 3501
www.khm-magdeburg.de

Memleben, Muzeum klasztorne
i palatium Memleben
Thomas-Müntzer-Str. 48, 06642 Memleben
Fon +49 34672 60274
www.kloster-memleben.de

Kwedlinburg (Quedlinburg),
Muzeum Zamkowe
Schlossberg 1a, 06484 Quedlinburg
Fon +49 3946 905681
www.quedlinburg.de

Merseburg, Muzeum Historii i Kultury
Zamek Merseburg
Landkreis Saalekreis
Domplatz 9, 06217 Merseburg
Fon +49 3461 401318
www.saalekreis.de

Tilleda, Skansen Königspfalz Tilleda
Schulstraße 2, 06537 Kelbra
Fon +49 34651 90268 lub
+49 1520 4338408
www.pfalz-tilleda.de

Katedra w Merseburgu
Domplatz 7, 06217 Merseburg
Fon +49 3461 210045
www.merseburger-dom.de

Wallhausen, Zamek w Wallhausen
06528 Wallhausen
Fon +49 34656 20239
www.schlosswallhausen.de

Kwedlinburg (Quedlinburg),
Katedra i skarbiec Quedlinburg
Schlossberg 1g, 06484 Quedlinburg
Fon +49 3946 709900
www.domschatzquedlinburg.de

ZENTRUM FÜR
MITTELALTERAUSSTELLUNGEN
am Kulturhistorischen Museum Magdeburg
Otto-von-Guericke-Straße 68 – 73
D – 39104 Magdeburg
Fon +49 391 540 35 80
info@mittelalterausstellungen.de
www.mittelalterausstellungen.de

