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nowożytny. Podstawą,  tłumaczenia był tekst rękopisu przechowy-
wanego w Bayerische Staatsbibliothek Ms. Lat. 18897, wydanego 
w 1892 r. przez J. К l i n k e n b e r g a, zaś tytuły rozdziałów 
i część objawienia Helmdrudy uzupełniono z brukselskiego MS 
7984, przedrukowanego w Acta Sanctorum pod datą  21 
października. W tekst tłumaczenia przy frazach  biblijnych 
włączono  w nawiasach odwołania do stosownego miejscaBiblii, 
co rozbija zwartość tekstu. Cytat można było zaznaczyć odrębną 
czcionką  (np. kursywą),  na marginesie podając  jego źródło, bądź 
zasygnalizować go w przypisie. Mnożenie liczby przypisów nie 
było chyba jednak zamiarem Wydawców. Wszystkie, bardzo 
zwięzłe w treści, umieszczono na końcu książki  (odnoszą  się 
zarówno do wstępu, jak i do tekstu źródła), ale w recenzowanym 
egzemplarzu nie zaznaczono, do którego miejsca się odnoszą. 
Dociekliwy czytelnik odnajdzie jeszcze miejsce, gdzie mowa 
o Hildegardzie z Bingen, czy rewelacjach Elżbiety z Schönau, ale 
w żaden sposób nie skojarzy, do którego fragmentu  źródła odnosi 
się uwaga z przypisu 6: „The eleventh—century manuscript, 
Brussels ms. 7984 used in the Acta Sanctorum edition adds with 
coloured  paints and  carvings".  Zdaje się to być najpoważniejszym 
mankamentem omawianej pracy. 

Tekst przekładu poprzedza wstęp, w którym omówiono 
rozwój kultu, zarówno na kontynencie, jak i w Anglii. Dodajmy, 
że średniowieczną  tradycję angielską  szerzej omówił M. T h i é -
b a u x w artykule „Dameiselle"  Ursula:  Traditions  ofHagiog-
raphy and  History  in the South  English  Legendary  andLazamon  's 
Brut-w: The  South  English  Legendary.  A Critical  Assessment pod 
red. K. P. J a n к о f  s к y ' e g o, Thübingen 1992, s. 29-48, 
gdzie oświadczył się za kontynentalną  genezą  tradycji o męczeńst-
wie Jedenastu Tysięcy Dziewic, z którą  miano zmieszać 
pochodzące  z Wysp Brytyjskich podania o morskiej podróży 
dziewic z Brytanii do Armoryki w czasach Maksymiana. 

Praca ilustrowana jest czterema drzeworytami pochodzą-
cymi z inkunabułów. Dołączono  do niej też bibliografię 
najważniejszych prac poruszających  problematykę kultu ko-
lońskich świętych. 

R. Grz. 

ЛЦеонид] С. Ч e к и н, „Описание Земель", 
анонимный географический трактат второй 
половины ХШ в., Средние Века. Сборник, Москва, 
56 (1993), с. 206-225. 

Ujawniony i opublikowany po raz pierwszy w 1979 r. (M. L. 
Colker, Speculum 54, s. 712-726) anonimowy traktat geograficz-
ny zwany odtąd  Descriptiones terrarum,  pomyślany jako wstęp do 
(niezachowanego względnie dotąd  nie odnalezionego) opisu 
Mongołów, nie przestaje przyciągać  uwagi uczonych, przede 
wszystkim, co autor lojalnie podkreśla (s. 206i przyp. 3) polskich 
(K. Górski, G. Labuda, J. Ochmański, K. Stopka, J. Strzelczyk, J. 
Powierski). Wymieniony w nagłówku uczony rosyjski (od 
pewnego czasu pracujący  w USA), znawca zagadnień erudycji 
geograficznej  w średniowieczu, w niniejszym artykule referuje 
najpierw (s. 206—212) stan dyskusji naukowej nad tym ciekawym 
zabytkiem, a następnie przedrukowuje za Colkerem tekst łaciński 
źródła (s. 213—217), zachowanego - przypomnijmy - w rękopisie 
dublińskim, Trinity College, Cod. 347, f.  3r -4v, dodaje własny 
przekład na język rosyjski (s. 217 —220) i stosunkowo obszerny 
komentarz rzeczowy (s. 220— 225). Niestety, i tym razem 

zabrakło dokładniejszej analizy całego kodeksu, którego Descrip-
tiones terrarum stanowi część -pozostaje ona nadal postulatem 
nauki. Co do kwestii autorstwa i okoliczności powstania tekstu 
autor nie wykracza w zasadzie poza dotychczasowe ustalenia 
nauki; „czeską"  hipotezę G. Labudy Czekin uważa za nieuzasad-
nioną,  hipotezę J. Ochmańskiego pomija milczeniem. 

Obok przekładu angielskiego ogłoszonego wraz z editio 
princeps przez Colkera, oraz niemal równocześnie (1993) 
ogłoszonego drukiem przekładu polskiego (w: Spotkanie 
dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w poło-
wie XIII w. Relacje powstałe w związku  z misją  Jana di Piano 
Carpiniego do Mongołów, pod red. J. Strzelczyka, Poznań 
1993, s. 290 nn., przekład Stefana  Młodeckiego), przekład L. S. 
Czekina jest, o ile mi wiadomo, trzecim przekładem traktatu na 
język nowożytny. Komentarz jest interesujący,  w niektórych 
kwestiach (np. co do możliwej identyfikacji  złotodajnej wyspy 
na północy, nostris temporibus inventa, s. 19, oraz rozumienia 
pojęcia naui duplicata,  tamże) posuwa wiedzę naprzód; z satys-
fakcją  stwierdzam, że komentarz w tych kluczowych dla 
wysokiej oceny źródła partiach, które dotyczą  strefy  nadbałty-
ckiej i problemów chrystianizacji ludów bałtyjskich, na ogół 
potwierdza przypuszczenia nauki polskiej i polskich komenta-
torów. Forma Christian de Oliwa, zapożyczona żywcem 
z francuskojęzycznej  encyklopedii, jest niewłaściwa (przyp. 5). 
Dlaczego w przekładzie i komentarzu do rozdz. 2 autor 
wprowadza Sycylię (montibus  Silicie  et Syrie),  skoro w orygina-
le jest wyraźnie mowa o Cylicji - trudno dociec. Wbrew 
odkrywcy źródła i niektórych innych uczonych trzeba przy-
znać, że teza o możliwości łączenia  wspomnianej (c. 19) wyspy 
na północy z jakąś  częścią  Nowego Świata (tytuł artykułu 
Colkera brzmiał: America rediscovered in the thirteenth centu-
ry?), którą  dopuszczaliśmy jeszcze w polskim komentarzu, 
w świetle wywodów L. S. Czekina (s. 222-224) traci na 
prawdopodobieństwie. 

J.  Strz. 

Anna-Dorothee von den B r i n c k e n , „Fines ter-
rae". Die Enden der Erde und der vierte Kontinent auf 
mittelalterlichen Weltkarten (Monumenta Germaniae 
Historica Schriften,  Bd. 36), H ahlische Buchhandlung, 
Hannover 1992, ss. XLIII + 243, ill. 48. 

Przedmiotem najnowszej monografii  znanej mediewistki 
kolońskiej, opublikowanej w niewątpliwym  związku  z przypa-
dającą  na 1992 r. pięćsetną  rocznicą  wyprawy Krzysztofa 
Kolumba, jest ewolucja wyobrażeń średniowiecza na skraj 
naszej północnej ekumeny oraz na kwestie „czwartego kon-
tynentu" na przeciwległej południowej półkuli. Po szczegóło-
wej prezentacji podstawy źródłowej (źródła obrazowe - mapy 
i diagramy kartograficzne  oraz teksty pisane) i dotychczasowej 
literatury przedmiotu (s. XV - XLIII), przystąpiła  Autorka do 
analizy, dzieląc  materiał na 5 części podzielonych w sposób 
ciągły  na 17 rozdziałów. Do tego dochodzi zwięzłe, ujęte 
w punktach, podsumowanie pracy oraz aneks o dwudziesto-
wiecznym falsyfikacie  - tak zwanej mapie Vinlandu. 

W pierwszej części pracy poddała Autorka analizie wyob-
rażenia i terminologię kosmologiczną  w zakresie istotnym dla 
tematu pracy w Biblii (chodzi oczywiście o terminologię 
przekładów łacińskich: mundus,  fines  terrae,  plagae,  gyrus, orbis 
i tabernaculum),  u łacińskich Ojców Kościoła (Laktancjusz, 
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Hieronim, Augustyn, Orozjusz) oraz dziedzictwo myśli hel-
lenistycznej dostępnej średniowieczu poprzez niektóre dzieła 
łacińskich autorów późnej starożytności (Makrobiusz i Marcjan 
Kapella). W części drugiej przedstawione zostało kształtowanie 
się syntezy geografii  antycznej i chrześcijaństwa w dziełach, 
które najsilniej oddziaływały na średniowieczną  wiedzę o świe-
cie przynajmniej do Х1П w. włącznie  (Kasjodor, Izydor 
z Sewilli, Beda Czcigodny), oraz główne etapy późniejszej 
geografii  wcześniejszego średniowiecza: „pod piętnem Rzymu" 
pozostające  wczesne średniowiecze - od Karolingów do reformy 
Kościoła w XI wieku; symbolizm XII w. i wczesne krucjaty; 
wiek XIII — „summy" geograficzne  w piśmie i obrazie. 

W ХШ w. w rezultacie wypraw krzyżowych oraz wymuszo-
nego na Zachodzie kontaktu ze światem mongolskim, a także na 
skutek przyczyn wewnętrznych (rozwój scholastyki i recepcja 
przyrodniczych pism Arystotelesa), coraz wyraźniejsze stawały 
się pęknięcia w trwającym  właściwie przez 1000 lat „rzyms-
ko-chrześcijańskim" obrazie świata. Przełomowym stuleciem 
były jednak, zdaniem Autorki, lata 1350-1450, okres przełamy-
wania się „starego i nowego w kartografii  uniwersalnej". 

Po trzech częściach, w których Autorka w sposób genety-
czny rozpatrzyła ewolucję poglądów  na krańce Ziemi od 
biblijnej i antycznej starożytności do przedednia Odrodzenia, 
w dwóch kolejnych częściach spróbowała ona ujęcia prob-
lemowego. Część czwarta zbiera, najpierw w zestawieniu 
tabelarycznym, następnie opisowym, w jeden spójny obraz 
obserwacje poczynione we wcześniejszych partiach książki, 
a dotyczące  poglądów  ludzi średniowiecza na wschodnie, 
zachodnie, północne i południowe krańce ekumeny. Następnie 
przyjrzała się Autorka (prawda że bardzo syntetycznie) samej 
ekumenie, owej trzyczęściowej „wyspie kontynentalnej", oraz 
teologicznym aspektom wyobrażeń o peryferiach  i centrach 
naszej Ziemi. W części piątej  natomiast przedmiotem roz-
ważań jest „ekumena w kosmosie"; znajdujemy tu uwagi na 
temat wzajemnego stosunku wody i lądu  na powierzchni 
Ziemi, „czwartego kontynentu", wreszcie - teologicznych 
implikacji kosmologicznych poglądów  wieków średnich (krzyż 
- symbolicznym odpowiednikiem czwórdzielnego kosmosu). 

Monografię  A. D. von den В r i n с к e n wyposażono 
w sposób godny serii w jakiej się ukazała: w skorowidze (cytatów 
biblijnych, wykorzystanych rękopisów oraz nazw i rzeczy), 
a także w 48 czarno-białych, znakomitych technicznie, reproduk-
cji map istotniejszych do śledzenia i kontroli wywodów Autorki. 

J.  Strz. 

I. В o b a, Szent Andrâs-Zoerard: lengyel volt-e vagy 
isztriai?, Magyar Egyhâztôrténeti, Vâzlatok, t. 4,1992 
(druk: 1993), s. 5-11. 

Autor podważa panujący  powszechnie pogląd  o pocho-
dzeniu z Polski św. Andrzeja-Świerada. Za punkt wyjścia do 
postawienia odmiennej tezy posłużyły mu dwa źródła: najstatr 
szy żywot świętego autorstwa biskupa Pees, Maurycego oraz 
biografia  pierwszego króla Węgier, św. Stefana.  Napisana 
między r. 1064 a 1074 Legenda  Sanctorum  Zoerardi  et Benedi-
cti podaje, że święty Andrzej-Świerad pochodzi de  terra 
Poloniensium, zaś według większości dotrwałych do naszych 
czasów rękopisów Legendy św. Stefana:  de  terra  Poliensi. 

Badacz węgierski twierdzi, że końcówka ensis była używana 
tylko do określenia nazw miast i małych wysp, a nie nazwy kraju. 

Uważa on, że św. Andrzej-Świerad pochodzi z okolic miasta Pola 
(Pula), leżącego  w Istrii. Napoparcie swojego poglądu  wynoto-
wał ze źródeł średniowiecznych określenia dotyczące  tego miasta 
(np .fratres  de  civitate Poliensi, Polensis episcopus,fines  Polensium 
etc.). Do przytoczonych argumentów I. B o b a dorzucił 
przekaz piętnastowiecznego kronikarza Antoniego Bonfiniego, 
który w swoim dziele Rerum Hungaricarum  Decades  sive Historia 
Pannonica wywodzi św. Andrzeja-Świerada z Istrii (Dalmacji). 

St.  Sro. 

Arturo Bernai P a l a c i o s , Las obras canonicos de 
Martin de Troppau, Archivum Fratrum Praedicato-
rum, 61 (1991) s. 89-125. 

Trwa zainteresowanie twórczości Marcina z Opawy. 
Kronice wiele uwagi poświęciła A. D. von den В r i n с к e п. 
Poza omówionymi w St. Źródł. 28 (1983) s. 280-281 przez 
Jerzego Strzelczyka pracami dodać trzeba jej Studien zur 
Überlieferung  der Chronik des Martin von Troppau (Erfahrun-
gen mit einem massenhaft  überlieferten  historischen text), 
Deutsches Archiv für  Erforschung  des Mittelaltrers, 41 (1985) z. 
2, s. 460-531, gdzie przedstawiła na podstawie porównania 275 
rękopisów tego dzieła przechowywanych w bibliotekach Anglii, 
Francji, Włoch, i krajów dawnej Rzeszy (z Czechami, Szwajca-
rią  i Belgią,  ale bez byłej NRD) ich nową  klasyfikację  w VI 
grupach. 

Ostatnio podobnej pracy, choć w skromniejszym zakresie 
dokonał A.B. P a 1 а с i o s, który zadał sobie trud dokładnego 
zbadania 36 ze 121 zarejestrowanych przez T. К a e p e 11 e g o 
(Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi,v. 3, Roma 1980, 
s. 115-118) rękopisów Margarita  lub Tabula  Decreti uznawanych 
jako martiniana. Okazało się, że istnieją  dwie redakcje, a właści-
wie dwie wersje tego dzieła. Pierwsza występująca  pod tytułem 
Margarita  Decreti, zachowana w 10 ze zbadanych przezeń 
rękopisów, zawiera przegląd  materiału i indeks analityczny 
jedynie Dekretu  Gracjana bez referencji  do późniejszych zbiorów. 
Druga występująca  w 26 rękopisach pod tytułem Margarita 
Decreti et Deeretalium,  zawiera odniesienie do kolekcji dekretów 
Grzegorza IX, a także dekretów Innocentego IV, Aleksandra IV 
i Grzegorza X. Różnią  się nieco prologi obu redakcji, w obu 
jednak wersjach autor jest ten sam: frater  Matrinus  ordinis 
predictaorum  domini  pape penitentiarius  et capellanus. 

Pierwsza redakcja, a właściwie dziełko powstało zdaniem 
autora w latach 1261-1265, kiedy Marcin nie był jeszcze 
kapelanem papieskim, a jedynie penitencjarzem. Wskazuje na 
to fakt  odnotowania w niektórych przekazach tej wersji tylko 
tej jego funkcji.  Druga wersja powstawała między rokiem 
1274, a prawdopodobniej 1276 a 1278, datą  nominacji arcybis-
kupiej i śmierci Marcina. Oceniając  wartość prawniczych dzieł 
Marcina, Autor stwierdza, że opinia A. D. von den Brinćken, iż 
nie można go zaliczyć do prawników kanonistów we właści-
wym znaczeniu, gdyż nie jest on interpretatorem prawa, lecz 
jedynie praktykiem wymaga pogłębienia. Należy on bowiem 
do tych licznych kanonistów, którzy pisali dzieła potrzebne na 
codzienny użytek. Jego dzido nie jest mechanicznie sporządzo-
ną  tablicę, lecz zestawem świadomie wybranego materiału, 
pierwszą  w swoim rodzaju pomocą  praktyczną,  w której 
Marcin wykorzystał swoje doświadczenie penitencjarza. 

A. Sp. 


