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skiego, jako kontynuacja Afryki rzymskiej, opinia wahała się 
pomiędzy toposem o nadzwyczajnej urodzajności tych terenów 
a przekonaniem o ich pustynności. Tutaj (s. 81 nn.) znalazła się 
próba uchwycenia poglądów średniowiecza na pochodzenie 
i zróżnicowanie ludów afrykańskich. Fragment ten uważam za 
jeden z najciekawszych w pracy. „Czarna" Afryka to „Aethio-
pia" autorów starożytnych i wczesnośredniowiecznych. Trzeba 
było najpierw omówić zmienne koleje lokalizacji „Etiopii" 
i „Etiopów" (jak wiadomo, w świadomości ludzi średniowiecza 
Afryka i Indie często nakładały się na siebie), położenie 
„Etiopii" w związku z systemami kosmograficznymi („zona 
torrida", „vicinitas solis"), niektóre kwestie terminologiczne 
(zwłaszcza wzajemny stosunek terminów „Aethiops" i „Mau-
rus"), wreszcie (i tutaj oczekiwalibyśmy od Autora bardziej 
rozbudowanego wywodu, mimo istnienia już pewnej literatury 
specjalnej na ten temat) - poglądy świata starożytnego 
i autorów chrześcijańskich na „czarnych" (Das schwarze 
Gesicht des „Aethiops" in christlicher Deutung, s. 116 nn.). 

Rozdział 6 poświęcony został Nilowi - dwom koncepcjom 
(„świeckiej", antycznej i biblijno-chrześcijańskiej) lokalizacyj-
nym odnośnie do źródeł tej rzeki. Wreszcie rozdział 7 dotyczy 
wiedzy i wyobrażeń o przyrodzie afrykańskiej: ludów fantas-
tycznych, świata zwierzęcego, roślin i minerałów (kamienie 
szlachetne). Dziwi pominięcie fundamentalnych, jak uważam, 
prac Claude Lecouteux, zwłaszcza trzytomowej monografii Les 
monstres dans la littérature allemande du Moyen Age. 
Contribution a l'étude du merveilleux médiévale (Gôppinger 
Arbeiten zur Germanistik, 330), Göppingen 1982, której 
znaczenie wykracza bez wątpienia poza wymienioną w tytule 
literaturę niemiecką (w 1987 r. ukazała się niemieckojęzyczna 
praca tego autora: Geschichte der Gespenster und Wieder-
gänger im Mittelalter, Köln - Wien). Do obszernej (s. 192 - 209) 
bibliografii, dającej dobry pogląd na warsztat pracy Herkenhof-
fa, łatwo można by dodać pewną liczbę starszych i nowszych 
prac, nie wydaje się to jednak konieczne. Uważam bowiem, że 
w zakreślonych sobie ramach chronologiczno-rzeczowych 
Michael Herkenhoff dokonał bardzo kompetentnej i solidnej 
analizy materiału źródłowego, krytycznie skonfrontowanego 
z dotychczas poświęconym mu piśmiennictwem naukowym. 
Oczywiście, byłoby jeszcze lepiej, gdyby doprowadził analizę 
przynajmniej do połowy lub końca XIII w. Praca została 
wzbogacona 39 ilustracjami - przede wszystkim są to reprodu-
kcje (zwykle ze zmodernizowanymi legendami) dawnych map 
świata oraz przerysy średniowiecznych miniatur kodeksowych. 
Może nie tyle wzbogaciła, co uporządkowała ona naszą wiedzę 
o postrzeganiu „czarnego lądu", „dziedzictwa Chama" we 
wcześniejszym średniowieczu naszego kręgu kulturowego. 
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Anna-Dorothee von den Brincken, Monumental legends 
on medieval manuscript maps. Notes on designed capital 
letters on maps of large size (demonstrated from the 
problem of dating the Vercelli Map, thirteenth century), 
Imago mundL The Journal of the International Society for 
die History of Cartography, London, 42 (1990) s. 9-25. 

Badania nad kartografią średniowieczną mają wpraw-
dzie spore tradycje i osiągnięcia (por. ostatnie opracowania 
syntetyczne: The History of Cartography, vol. I: Cartography 
in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Medi-

terranean, ed. by J. B. H a r l e y and D. W o o d w a r d , Chicago 
and London 1987 oraz A.-D. von den Br incken , Karto-
graphische Quellen. Welt-, See- und Regionalkarten, Typo-
logie des sources du moyen äge occidental, fasc. 51, Turnhout 
1988), niemniej pozostaje w niej wiele nie rozwiązanych 
zagadek i problemów. Po części tłumaczą się one tym, że nie-
zachowanie się do naszych czasów lub zachowanie w złym 
stanie części zabytków uniemożliwia bądź utrudnia prze-
prowadzenie zabiegów heurystycznych w zakresie krytyki 
zewnętrznej. Autorka, która wśród licznych swoich wcześniej-
szych prac poświęconych kartografii średniowiecznej i śred-
niowiecznemu poglądowi na świat zajęła się m.in. stosowa-
niem znaków umownych i barw przez twórców ówczesnych 
map p i e Ausbildung konventioneller Zeichen und Farb-
gebungen in der Universalkartographie des Mittelalters, Ar-
chiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappen-
kunde 16,1970, s. 325 - 349), skupiła się w niniejszej rozprawie 
na stosowaniu przez średniowiecznych kartografów wyróż-
nień graficznych w postaci liter majuskulnych. Aczkolwiek 
uwzględnia także mapy kodeksowe (stanowiące w sensie 
ilościowym przytłaczającą większość ówczesnej twórczości 
kartograficznej) oraz mapy regionalne i mapy świata późnej 
fazy (współczesne portulanom), główną uwagę skupia na 
grupie trzynastowiecznych niekodeksowych mappae mundi. 
Obejmuje ona dwie mapy zachowane (w całości bądź w za-
sadniczej części) do dziś - z Herefordu i z Vercelli, największą 
i najważniejszą, ale utraconą w oryginale w 1943 r. mapę 
z Ebstorfu oraz odnaleziony przed kilkoma laty fragment 
zupełnie dotąd nieznanej mapy świata (obejmuje on prawy 
dolny segment mapy o średnicy 157 cm, przedstawiający 
Afrykę Zachodnią) z archiwum Księstwa Kornwalii (por. 
reprodukcję fragmentu w wyżej wymienionej pracy zbiorowej 
The History of Cartography, v. I, tabl. 14). Dodajmy, że na 
publikację treści odnalezionego fragmentu przez odkrywcę 
Grahama H a s l a m a nadal czekamy. 

A.-D. von den Br incken , po krótkim przedstawieniu 
kwestii wstępnych, to znaczy niektórych problemów datowa-
nia mappae mundi (z reguły łatwiej uchwytny bywa terminus 
a quo, ogromnie trudno natomiast określić terminus ad 
quem), przechodzi do bardziej szczegółowej kwestii charak-
teru i datacji mapy z Vercelli. Jest ona znacznie mniej znana 
niż jej sławne pobratymcze mapy z Ebstorfu i Herefordu. Ma 
formę rotulusa, odkryta została w 1908 r. przez Carlo 
E r r e r ę , lecz dopiero stosunkowo niedawno doczekała się 
dokładniejszego studium (Carlo Felice Cape l lo 1957, 
a zwłaszcza 1976), należy zresztą zaraz dodać, że monografia 
Capello jest poza Italią niemal niedostępna. Capello zakwe-
stionował przyjęte uprzednio datowanie nie zachowanej kom-
pletnie mapy na koniec XIII w., przesuwając jej powstanie na 
początek tego stulecia. Najważniejszym elementem datującym 
mapę jest dziwne wyobrażenie męskiej postaci, opisanej jako 
Philippus rex Francie, siedzącej na jakimś fantastycznym 
ptaku (struś) w okolicy Góry Atlasu w Afryce Północnej. Na 
ogół postać tę identyfikowano z królem francuskim Filipem HI 
(1270-1285), który istotnie jako jedyny władca tego imienia, 
choć bez porównania mniej sławny niż Filip II August 
(1180-1223) czy Filip IV Piękny (1285-1314), przebywał 
epizodycznie w Afryce. Capello konsekwentnie dopatruje się 
w postaci na mapie Filipa Augusta. 

Von den Br incken opowiada się za końcem XIII w. 
i Filipem ELI, uwzględniając wszelkie możliwe (i ułatwione 
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monografią Capello z 1976 r.) argumenty tak wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej natury. Wśród tych pierwszych spotyka-
my uwzględnienie na mapie założonej w 1176 r. lombardz-
kiej Alessandrii (brak jej na mapach ebstorfskiej i herefor-
dzkiej), specyficzne i nietypowe usytuowanie Raju Ziem-
skiego i Jerozolimy (niezupełnie w centrum mapy). Ciężar 
poznawczy pracy spoczywa jednak na analizie formy mapy 
z Vercelli: stylu artystycznego rysunków oraz paleografii 
napisów, w tym ostatnim zaś zakresie - stosowaniem pisma 
„monumentalnego", majuskulnego. Trudno o rezultaty zu-
pełnie pewne; wydaje się jednak, że praca A.-D. von den 
Br incken wykazała znaczne prawdopodobieństwo dato-
wania mapy z Vercelli na drugą połowę XIII w., a co może 
jeszcze ważniejsze - jej ścisły związek z ówczesną „angielską 
szkołą kartograficzną", aczkolwiek nie w taki sposób, jak 
to sobie wyobrażał C. F. Capello, według którego powstała 
ona w kręgu kardynała Guala Bicchieriego z Vercelli, 
w latach 1216-1218 przebywającego w Anglii i znanego 
jako ofiarodawca angielskich rękopisów bibliotece w swym 
mieście rodzinnym. Wynika z tego, że wszystkie znane dziś 
niekodeksowe mapy świata XIII w. (podobnie jak niektóre 
kodeksowe, ze słynną choć maleńką Mapą Psałterzową na 
czele), łącznie z nowo odnalezionym fragmentem „mapy 
z archiwum Księstwa Kornwalii" bądź powstały w Anglii, 
bądź przynajmniej w kręgach blisko związanych z kulturą 
angielską. 
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Michael W. Herren, Wozu diente die Fälschung der 
Kosmographie des Aethicus? w: Lateinische Kultur im 
VIII. Jahrhundert Traube-Gedenkschrift Herausgegeben 
von Albert Lehner und Walter Berschin, Eos Verlag, 
Erzabtei St Ottilien 1989, s. 145-159. 

Dziwna Kosmografia tajemniczego Etyka z Istrii oraz dzie-
je badań tego zabytku piśmiennictwa wczesnośredniowiecz-
nego (por. J. S t r ze l czyk , Kwart. Hist. Nauki i Techn. 33, 
1988, s. 447 nn.) mogą być znakomitym obiektem ćwiczeń 
seminaryjnych. Najnowszy głos w tej dyskusji nie dotyczy 
autorstwa ani czasu powstania dzieła (teza Heinza 
Löwego , iż jest to persyflaż napisany przez Wergiliusza 
z Salzburga w drugiej połowie VIII w. z myślą skom-
promitowania poglądów św. Bonifacego, wydaje się obecnie 
zupełnie zarzucona); H e r r e n stwierdza jedynie, że mogło 
ono powstać w okresie od połowy VII do połowy VIII w. 
Autora interesuje wyłącznie literacka struktura Kosmografii 
oraz sens nadany dziełu przez nieznanego autora i (aczkol-
wiek w tym drugim punkcie mogły następować, w miarę 
upływu czasu, zmiany) odczytywany przez jego użytkow-
ników. Nawiązując do spostrzeżeń Hildegardy L. C. T r i s - 
t r a m , Ohthere, Wulfstan und der Aethicus Ister, Zeitschr. 
für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur 111, 1982, 
s. 153-168, zwłaszcza s. 157 nn., wyróżnia Autor trzy 
poziomy narracyjne Kosmografii, dość wyraźnie różniące 

się między sobą stylistycznie: skomplikowany styl „Etyka", 
już rzekomemu tłumaczowi („Hieronimowi") nie zawsze 
zrozumiały, takiż sam styl „Hieronima" w niektórych frag-
mentach, wreszcie prosty styl „Hieronima". Kosmografia 
jest podwójnym fałszerstwem: „wymyślony świadek próbuje 
uwierzytelnić czyny i słowa wymyślonego filozofa" (s. 155). 
Musimy rozstać się zatem z nadzieją na to, że poprzez 
„Etyka" uda nam się uchwycić osobę autora dzieła. Szu-
kając w piśmiennictwie późnoantycznym i wczesnośrednio-
wiecznym dzieł o podobnym pomyśle mistyfikatorskim, 
Herren zwraca uwagę nie tyle na antyczną „powieść filo-
zoficzną" (na co nacisk kładł H. Löwe), co na anonimowe 
w gruncie rzeczy, przypisywane zaś Daresowi Frygijskiemu 
i Diktysowi Kreteńczykowi „sprawozdania" z Wojny Tro-
jańskiej. Szczególnie drugie z nich wykazuje złożoną, 
wręcz kunsztowną, strukturę narracyjną. Diktys spisał 
dzieje wojny na korze drzewnej (9 ksiąg w języku feni-
ckim) i został, na własną prośbę, z dziełem swym złożony 
do grobu w Knossos. W trzynastym roku panowania Ne-
rona nastąpiło tam trzęsienie ziemi, grób został zniszczony 
i skrzynia z księgami ujawniona. Odkryli ją pasterze, zna-
lezisko wędrowało po kolejnych szczeblach świata antycz-
nego, aż dotarło do samego Nerona, który kazał przełożyć 
dzieło Diktysa na język grecki. Novum autora Kosmografii, 
w porównaniu z dziełami reprezentującymi podobną manierę 
kompozycyjną, polega na pozostawieniu narratora (komen-
tatora), w tym przypadku „Hieronima" (także Herren nie 
ma wątpliwości, że w zamierzeniu mistyfikatora mogła 
wchodzić w grę tylko postać Św. Hieronima), przez cały 
czas w narracji, obok „Etyka", podczas gdy gdzie indziej 
analogiczna postać znika zaraz po przedstawieniu oko-
liczności „odkrycia". Typowym sposobem „uwierzytelnienia" 
podobnych produktów literackiej wyobraźni jest także mie-
szanie prawdziwych i wymyślonych autorytetów. W rezultacie 
Herren dochodzi do wniosku, że anonimowa Kosmografia 
(nie ma mowy, by można ją dalej przypisywać Etykowi 
z Istrii czy Hieronimowi) jest formalną fikcją, ale nie 
fałszerstwem we właściwym słowa tego znaczeniu, jako 
że - zdaniem Autora - „so angelegt (wurde), daß seine 
Kniffe durschaut werden könnten, zumindest von einem 
gebildeten Kreis von Lesern" (s. 159). Autor nie zamierzał 
propagować żadnych nieprawomyślnych nauk. Jego cel 
był podwójny: chciał bawić czytelników, ale także w lekkiej 
(odbiegającej od kostycznej formy Izydora z Sewilli), za-
prawionej ironią formie - przekazywać im wiedzę geo-
graficzną i etnograficzną. Tendencja do mieszania treści 
poważnych z rozrywkowymi nie była właściwa tylko „E-
tykowi" - Herren zwraca uwagę, że podobnie postępował 
jak „Etyk" tajemniczy Wergiliusz Maro Grammaticus, prze-
platający zupełnie poważne kwestie gramatyczne z parodią, 
z mistyfikowanymi źródłami i wymyślonymi postaciami. 
Nie rozumiem jedynie zdania Herrena (s. 159): „Darum 
muß die ganze Verfasser- und Entstehungsfrage dahingestellt 
bleiben"; po prostu staje się ona jeszcze trudniejsza. 

J. Strz. 


