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dotyczący nieznanej dotąd żony króla Karola Roberta. Cała
dotychczasowa historiografia (w tym również polska) przyjmują że pierwszy przedstawiciel dynastii Andegawenów na
tranie węgierskim miał 3 żony, z których pierwsza (Maria
bytomska) i trzecia (Elżbieta Łokietkówna) były Piastównami.
Autor odnalazł w zbiorach fotografii Węgierskiego
Archiwum Krajowego w Budapeszcie (tzw. Diplomatikai
Fenykepgyüjtemeny liczący prawie 90 tys. fotografii dokumentów proweniencji węgierskiej, znajdujących się obecnie
poza granicami Węgier) dokument króla Karola Roberta
z 7 lutego 1326 r. dla magistra Stefana, syna Wawrzyńca
(jego oryginał przechowuje archiwum w Lewoczy na Słowacji; wydano go również drukiem w tłumaczeniu węgierskim w publikacji «Käroly Robert emlekezete»; ed. Gy.
K r i s t ó , F. M a a k , E. M a r osi, Budapest 1988, s. 144-147),
w którym król opisując wydarzenia zachodzące kilkanaście
lat wcześniej, wspomina o swojej wyprawie na Ruś w celu
pojęcia za żonę księżniczkę ruską (in Ruthenium, quo — pro
adducenda prima consorte nostra accesseramus). Ten przekaz
źródłowy poparł Kristó G y u l a jeszcze jedną wzmianką,
niezależną od wspomnianego dokumentu. Mianowicie w opisie Europy wschodniej anonimowego autora (Anonymi descriptio Europae orientalis, ed. O. G ó r k a , Cracoviae 1916,
s. 40), w rozdziale poświęconym Rusi mowa o potężnym
jej władcy imieniem Lew, którego córkę pojął wówczas za
żonę król Węgier Karol (filiom huius Leonis duxit nunc in
uxorem Rex ungarie karulus).
Na podstawie tych źródeł przyjmuje Autor istnienie
pierwszej chronologicznie żony Karola Roberta, nieznanej
z imienia córki księcia halickiego Lwa n . Ważną część
jego rozważań zajmuje sprawa ustalenia przybliżonej daty
tego małżeństwa. W dotychczasowej literaturze historycznej przyjmowano rok 1306 jako termin małżeństwa Karola Roberta z Marią, księżniczką bytomską, uznawaną
powszechnie za jego pierwszą żonę. Służący za podstawę
do takiego twierdzenia dokument Marii, królowej Węgier
z 27 czerwca 1306 r. odniósł Autor po wnikliwej analizie
do Marii, babki Karola Roberta, a żony króla neapolitańskiego Karola II, zmarłej dopiero w 1323 r. Przekaz
natomiast Długosza nie może być tutaj wiarygodnym
źródłem, zamieszcza bowiem informacje o tym małżeństwie nie tylko pod rokiem 1306, ale również 1310.
Uwzględniając przybliżony czas powstania anonimowego
opisu Europy wschodniej (pierwsza połowa 1308) oraz
biorąc pod uwagę przejście komitatu Bereg, znajdującego
się dotychczas w rękach księcia ruskiego Lwa pod władzę węgierską około 1307-1308 (prawdopodobnie jako
wiano księżniczki ruskiej), kładzie Kristó G y u l a datę zawarcia pierwszego małżeństwa Karola Roberta na rok
1307 lub początek 1308 r.
Dla historyka polskiego ważne jest oprócz zmiany
numeracji żon króla węgierskiego (odtąd Marię bytomską
trzeba nazywać drugą, a Elżbietę Łokietkównę jego czwartą żoną) także przesunięcie czasu zawarcia drugiego małżeństwa Karola Roberta z księżniczką bytomską, córką
księcia Kazimierza, które mogło dojść do skutku nie
wcześniej niż w 1310 r. (z tego roku pochodzą pierwsze
jej dokumenty, pośrednio potwierdza to również zapiska
u Długosza pod 1310 r.).
St. Sro.

Michael HerkenhofT, Der dunkle Kontinent Das Afrikabild im Mittelalter bis zum 12. Jahrhundert (Weltbild
und Kulturbegegnung, herausgegeben von Ulrich Knefelkamp und Gerd Zimmermann, Bd. 2), Centaures-VerIagsgesellschaft, Pfaffenweiler 1990, s. X+213, nib. 1.

Wobec tego, że wieki X i XI, jak wiadomo, niemal
niczego nie wniosły w zakresie piśmiennictwa geograficznego,
górną granicą czasową pracy Herkenhofla mógłby być równie
dobrze wiek IX, który w tym zakresie (jak to wykazał
niedawno Patrick Gautier Dalché, Tradition et renouvellement dans la représentation de l'espace géographique au
IXe siècle, Studi medievali, ser. m , 24,1983,1, s. 121 -165) był
okresem nadspodziewanie twórczym Wiek XII, stanowiący
również w zakresie piśmiennictwa geograficznego rzeczywisty
przełom, pozostał już w zasadzie poza polem badawczym
M. Herkenhofla.. Dla wykazania treści i ewolucji poglądów
ludzi wczesnego średniowiecza (dodajmy: wyłącznie z kręgu
kultury łacińskiej) na „czarny kontynent" i jego mieszkańców
niezbędne okazało się stosunkowo głębokie cofnięcie się
w dzieje geografii i etnografii starożytnej, stanowiących główną podstawę wiedzy wczesnego średniowiecza. W prezentacji
antycznych podstaw erudycji wczesnośredniowiecznej dokonuje Autor selekcji z punktu widzenia siły oddziaływania na
tę epokę. Sprawiło to, że np. dzieło Pomponiusza Meli
potraktowane zostało tylko epizodycznie.
Podstawą wywodów Herkenhoffa jest piśmiennictwo
ściśle geograficzne (np. dzieła Pliniusza, Izydora z Sewilli czy
Dicuila) oraz z innych dziedzin, jeśli okazało się interesujące
z punktu widzenia celów monografii (egzegetyka, lapidariusze, traktaty filozoficzne itp.), a także średniowieczna kartografia. Oczywiście, najważniejsze dla poznania poglądów na
kraje i ludy ekumeny wielkie mapy XHI w. (Ebstorfska,
Herefordzka, z Vercelli) nie zostały już objęte analizą, ale
trzeba przyznać, że wcześniejsze kodeksowe mapy świata
zostały wykorzystane bardzo starannie. Ta sama uwaga
dotyczy zresztą całej podstawy źródłowej, wśród której znalazły się takie ważne, a trudne do interpretacji dzieła, jak
kosmografie anonimowego Geografa z Rawenny i rzekomego
Etyka z Istrii. Omawiana tu praca przypomina koncepcją
i częściowo konstrukcją, wreszcie do pewnego stopnia i treścią, dysertację Helmuta Gregora, Das Indienbild des Abendlandes (bis zum Ende des 13. Jahrhunderts, Wien 1964, por.
SŁ Źr. 17, 1972, s. 263), która jednak zdecydowała się objąć
dwa ważne stulecia - XII i XIII. HerkenhofT ujął tematykę,
poza wstępem i uwagami końcowymi w 6 rozdziałach (2 - 7).
W pierwszym z nich omówił podstawę źródłową pracy,
wyodrębniając tradycję antyczną, judeo-chrześcijańską oraz
omawiając podstawę źródłową (osobno w zakresie źródeł
pisanych, osobno kartograficznych) do wczesnośredniowieczną znajomości Afryki. Rozdział następny dotyczy Afryki jako
całości w poglądach Europejczyków i zostały w nim omówione następujące kwestie: nazwa kontynetu (Afryka, Libia,
„portio Cham"), granice kontynentu, wyobrażenia o rozmiarach Afryki. Dwa następne rozdziały przedstawiają poglądy Europejczyków na dwie zasadnicze części kontynentu
afrykańskiego, które można w przybliżeniu określić jako
Afryka „biała" i „czarna". Północna Afryka (rozdz. 4) jawiła
się autorom europejskim wczesnego średniowiecza, którzy jak
gdyby nie przyjmowali do wiadomości ani epizodu wandalskiego, ani - co znacznie ważniejsze - podboju muzułman-
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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 „Aethiopia" 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 „Maurus"), 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) lokalizacyjnym odnośnie do źródeł tej rzeki. Wreszcie rozdział 7 dotyczy
wiedzy i wyobrażeń o przyrodzie afrykańskiej: ludów fantastycznych, 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 Wiedergänger im Mittelalter, Köln - Wien). Do obszernej (s. 192 - 209)
bibliografii, dającej dobry pogląd na warsztat pracy Herkenhoffa, 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 reprodukcje (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.
J. Strz.

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 wprawdzie spore tradycje i osiągnięcia (por. ostatnie opracowania
syntetyczne: The History of Cartography, vol. I: Cartography
in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Medi10*
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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 B r i n c k e n , Kartographische Quellen. Welt-, See- und Regionalkarten, Typologie 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 niezachowanie się do naszych czasów lub zachowanie w złym
stanie części zabytków uniemożliwia bądź utrudnia przeprowadzenie zabiegów heurystycznych w zakresie krytyki
zewnętrznej. Autorka, która wśród licznych swoich wcześniejszych prac poświęconych kartografii średniowiecznej i średniowiecznemu poglądowi na świat zajęła się m.in. stosowaniem znaków umownych i barw przez twórców ówczesnych
map p i e Ausbildung konventioneller Zeichen und Farbgebungen in der Universalkartographie des Mittelalters, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 16,1970, s. 325 - 349), skupiła się w niniejszej rozprawie
na stosowaniu przez średniowiecznych kartografów wyróżnień 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 zasadniczej 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 B r i n c k e n , po krótkim przedstawieniu
kwestii wstępnych, to znaczy niektórych problemów datowania mappae mundi (z reguły łatwiej uchwytny bywa terminus
a quo, ogromnie trudno natomiast określić terminus ad
quem), przechodzi do bardziej szczegółowej kwestii charakteru 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 C a p e l l o 1957,
a zwłaszcza 1976), należy zresztą zaraz dodać, że monografia
Capello jest poza Italią niemal niedostępna. Capello zakwestionował przyjęte uprzednio datowanie nie zachowanej kompletnie 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 B r i n c k e n opowiada się za końcem XIII w.
i Filipem ELI, uwzględniając wszelkie możliwe (i ułatwione

