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R!kopis ukazuj"cy wi!kszo#$ 
znanych potworów morskich 
Powsta!y we Florencji w" latach 1455–1460, a" obecnie 
przechowywany w" Madrycie, !aci#ski r$kopis Geogra!i 
Ptolemeusza zawiera wyj%tkowo du&% liczb$ ró&norod-
nych stworów morskich. W" rzeczy samej jest to najbo-
gatszy zbiór potworów morskich ukazanych w" jednym 
r$kopisie155. Monstra te s% tym bardziej godne uwagi, &e 
&adne podobne stwory nie pojawiaj% si$ w" pozosta!ych 
57 zachowanych r$kopisach (16 greckich i"41 !aci#skich) 
Geogra!i Ptolemeusza, które zawieraj% mapy156. Ilustracje 
z" madryckiego r$kopisu Ptolemeusza, chocia& nie s% sy-
stematyczne ani encyklopedyczne, pod wzgl$dem ró&no-
rodno'ci mo&na porówna( na przyk!ad z"przestawienia-
mi potworów morskich na powale ko'cio!a 'w. Marcina  
w"Zillis (zob. s. 27) oraz z"ksi$gi 6 ilustrowanego r$kopisu 
De natura rerum Tomasza z"Cantimpré (zob. s. 8)157. 

Na mapach tych znajduje si$ !%cznie 476 stworze# 
morskich, z"których 411 to zwyk!e w$&e morskie, minogi, 
ryby, )%dry i"kraby. Je&eli odejmiemy te stworzenia, nadal 
pozostaje imponuj%ca liczba 65 mniej lub bardziej egzo-
tycznych i"interesuj%cych stworów morskich. Karty z"naj-
wi$ksz% liczb% stworze# egzotycznych – zob. na przyk!ad 
ryc. 35 i"36 – najprawdopodobniej zosta!y wybrane tylko 
dlatego, &e ukazuj% du&e akweny otwartej wody. Decyzja 
o"umieszczeniu potworów w"danym miejscu wynika wy-
!%cznie z" inwencji artysty, a"nie z"tego, &e czyta! on rela- 
cje na temat egzotycznych stworze# &yj%cych na tych  
obszarach. 

Na ryc. 37 ujrze( mo&na typowego potwora morskiego 
znanego z" innych r$kopisów, lwa morskiego (na f. 61r), 
ukazanego jako pó! lew, pó! ryba, którego przedstawiono 
w"momencie, kiedy zjada ryb$. Przypomina on lwa mor-
skiego znanego z"mozaiki Neptuna w"Ostia Antica (ryc. 1) 
oraz z"Komentarza… Beatusa sporz%dzonego w"opactwie 
Saint Sever (ryc. 10)158. Rycina 35, która zajmuje górn% 

-Lenoxa z"ok. 1510 r., na którym, na po!udniowo-wschod-
nim wybrze&u Azji, umieszczona zosta!a legenda g!osz%ca 
NC SVNT DRACONES152. 

Nie uda!o mi si$ znale*( znaczenia pagassus, luphanes 
oraz gorgato. Nazwa gorgato przywo!uje na my'l !aci#skie 
gargata i" starofrancuskie gargate, oznaczaj%ce „gard!o”. 
By( mo&e ma nawi%zywa( do &ar!ocznej natury stworze-
nia, chocia& wydaje si$, &e jest ono wy!%cznie wymys!em 
kartografa. 

Oczywi'cie by( mo&e jest to zbyt pochopny wniosek, 
ale staje si$ bardziej prawdopodobny, je&eli przyjrzymy 
si$ nazwom niektórych wysp ukazanych na oceanie – na 
przyk!ad golgavatas terra, lapides presiosa (od lapides pre-
tiosi „kamienie szlachetne”), habundans terra, illa deserta, 
tamaria, alphaua terra oraz illa arcana – które s% wyra*nie 
wymy'lone. 

W" rzeczy samej &adna z" wysp, które zdaniem Man-
sela znajduj% si$ na oceanie – Grande-Bretagne, îles 
Fortunées, Gadès, Irlandia, Orkady, Escosse, +ana-
tos, Taprobane, +ulé oraz Islandia – nie pojawia si$ na  
mapie153. Przyj%( zatem mo&na, &e ukazane na niej dzi-
waczne stwory morskie uosabiaj% wymy'lone niebezpie-
cze#stwa i"nie opieraj% si$ na opisach tego typu stworze# 
w"jakim' bestiariuszu lub encyklopedii. Tak&e ich nazwy, 
podobnie jak okre'lenia wysp, s% jedynie prób% dowiedze-
nia powagi i"dok!adno'ci, z"którymi w"rzeczywisto'ci nie 
maj% nic wspólnego. 

Potwory te, chocia& wymy'lone, odgrywaj% przypisan% 
im rol$ i"sprawiaj%, &e ocean jest miejscem pe!nym grozy, 
w"przeciwie#stwie do pozornie pe!nych spokoju budow-
li zamieszkanego 'wiata. Jako &e r$kopis ten jest jedyn% 
kopi% obszerniejszej wersji dzie!a, w" której znajduje si$ 
mapa 'wiata154, wydaje si$ prawdopodobne, &e powsta!a 
ona na zlecenie osoby zamawiaj%cej r$kopis, czyli Filipa II  
Sabaudzkiego (1438–1497). Kiedy jednak przydzielo-
no mu ju& to zadanie, artysta najwyra*niej pu'ci! wodze  
fantazji. 
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nimi !apami, a"drugiego bez, królika morskiego160 oraz uro-
cz% 'wini$ morsk%, z"przednimi !apami i"rybim ogonem – 
porównywaln% z omówion% powy&ej 'wini% morsk% z tzw. 
genue#skiej mapy 'wiata  z"1457 r. (zob. ryc. 32). 

cz$'( f. 77r, ukazuje dwie ca!kowicie odmienne syreny, psa 
morskiego159 oraz innego bardzo cz$sto spotykanego po-
twora morskiego, by( mo&e smoka. Rycina 36 zajmuje doln% 
cz$'( f. 98v i"przedstawia dwa psy morskie, jednego z"przed-

Ryc. 35. Dwie ca!kowicie ró&ne syreny, pies morski i"straszliwy potwór morski z"g!ow% ptaka na mapie z"madryckiego r$kopisu 
Geogra!i Ptolemeusza z"ok. 1455–1460 r. (Madryt, Biblioteca Nacional de España, MS Res. 255, górna cz$'( karty f. 77r)
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z"1510 r.161 i"oczywiste jest, &e chodzi tu o"wieloryba. Warto 
zauwa&y(, &e analizowane wcze'niej wyobra&enia wielory-
bów na mapie z"Gough (zob. ryc. 22) oraz mapie &eglarskiej 
Mecii de Viladestesa z"1413 r. s% du&o bardziej realistyczne. 

Na f. 84v znajduje si$ du&e stworzenie morskie z"kilko-
ma zakr$conymi p!etwami (ryc. 38), które trudno ziden-
ty,kowa( na pierwszy rzut oka. Bardzo podobnego stwora 
znale*( mo&na na po!udnie od Afryki na globusie Lenoxa 

Ryc. 36. Dwa psy morskie, jeden z"przednimi !apami, drugi bez, a"tak&e królik morski i"'winia morska na mapie z"madryckiego 
r$kopisu Geogra!i Ptolemeusza z"ok. 1455–1460 r. (Madryt, Biblioteca Nacional de España, MS Res. 255, dolna cz$'( karty f. 98v) 
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Na f. 101r ukazano dziwaczne i" najwyra*niej du&e 
stworzenie morskie o" ludzkiej twarzy (ryc. 39) – po-
dobnego stwora znale*( mo&na tak&e na f. 104r. Jest 
to del,n, którego identy,kacj$ potwierdza podobne 
przedstawienie del,na z" ludzk% twarz% znajduj%ce si$ 
w"bestiariuszu westminsterskim, powsta!ym w"Anglii ok. 
1275–1290 r. (ryc. 40)162. 

Na f. 103r ukazana zosta!a szpetna syrena m$&czyzna 
z"pojedynczym ogonem lub te& tryton z"wie#cem na g!o-
wie chwytaj%cy r$k% ryb$ (ryc. 41). Na f. 70v znajduje si$ 
rybi potwór morski, najprawdopodobniej smok, który 
po&era w$&a morskiego. Tu& obok wida( ma!e monstrum 
morskie, które niemal w"ca!o'ci sk!ada si$ z"szeroko roz-
wartej paszczy (ryc. 42). 

Ten ostatni stwór jest chyba dzie!em wyobra*ni artysty, 
do'( &artobliwym w"wyrazie, nawi%zuj%cym do ilustracji 
zdobi%cych marginesy niektórych 'redniowiecznych r$ko-
pisów163. 

Ryby i" potwory morskie w" madryckim r$kopisie zo-
sta!y wykonane zapewne przez artyst$, który namalowa! 
tak&e morza, czyli podczas oryginalnego procesu two-
rzenia dzie!a. Ze wzgl$du na omówione powy&ej doku-
menty prawne z lat 1399–1400, dotycz%ce map 'wiata 

wykonanych w" Barcelonie, wydaje si$ wielce prawdopo-
dobne, &e stworzenia morskie z" madryckiego r$kopisu 
dzie!a Ptolemeusza by!y integraln% cz$'ci% zamówienia. 
Niektóre ze stworów zosta!y jednak wyra*nie dorysowa-
ne w"po'piechu i"wydaje si$, &e powsta!y na skutek horror 
vacui, dyskomfortu zwi%zanego z"pustymi przestrzeniami 
i"potrzeb% wype!nienia ich czymkolwiek164, albo appetitio 
uberitatis (pragnienia ob,to'ci), a"mo&e po prostu w"celu 
spe!nienia wymogów zamówienia. W"ka&dym przypadku 
puste miejsce oznacza!oby utrat$ mo&liwo'ci dodania cze-
go' atrakcyjnego lub interesuj%cego dla klienta lub widza. 

Niektóre z"ilustracji w"r$kopisie, na przyk!ad psy mor-
skie, wieloryb (f. 84v) oraz del,ny (f. 101r oraz 104r), su-
geruj%, &e artysta korzysta! ze *róde! z"wizerunkami stwo-
rze# morskich, takich jak bestiariusz, ilustrowana ency-
klopedia lub ksi$ga wzorów165, chocia& nie jestem w"stanie 
okre'li(, co to za *ród!a. Tak wi$c madrycki r$kopis Pto-
lemeusza wydaje si$ by( cz$'ci% tradycji, zgodnie z"któr% 
podczas tworzenia wyobra&e# stworów morskich 'rednio-
wieczni kartografowie korzystali ze *róde! naukowych. 

Oczywiste jest równie& to, &e artysta, który namalowa! 
stworzenia morskie w"madryckim r$kopisie dzie!a Ptole-
meusza, uwielbia! ró&norodno'(. 

Ryc. 37. Lew morski na mapie z"madryckiego r$kopisu 
Geogra!i Ptolemeusza z"1455–1460 r. (Madryt, Biblioteca 
Nacional de España, MS Res. 255, f. 61r) 

Ryc. 38. Wieloryb na mapie z"madryckiego r$kopisu Geogra!i 
Ptolemeusza z"1455–1460 r. (Madryt, Biblioteca Nacional  
de España, MS Res. 255, f. 84v) 
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Zapewne mia! tak&e mo&no'( swobodnego wprowa-
dzania innowacji – zgodnie z" podej'ciem artystów, któ-
rzy tworzyli krotochwile lub groteski, czyli fantastyczne 

stworzenia, na marginesach niektórych 'redniowiecznych 
r$kopisów166. Wydaje si$, &e jest to jedyne wyt!umaczenie 
wielkiej ró&norodno'ci syren widocznych na mapach167, 
obecno'ci ma!ego potwora morskiego sk!adaj%cego si$ 
niemal wy!%cznie z"szeroko otwartej paszczy na f. 70v oraz 
wyra*nej dowolno'ci w"ukazywaniu lub nie odnó&y ró&-
nych stworów hybrydowych, takich jak psy morskie. 

Owa wolno'(, z" której korzysta! twórca madryckiego 
r$kopisu dzie!a Ptolemeusza, doskonale widoczna jest 
w" swobodnym zmienianiu stworów i" umieszczaniu ich 
tam, gdzie mu si$ podoba!o. Wida( tu wyra*ny kontrast 
z"wieloma analizowanymi wcze'niej mapami, na których 
kartograf lokalizowa! stworzenia w"konkretnym miejscu, 
poniewa& korzysta! ze *ród!a, pisanego lub kartogra,cz-
nego, które wskazywa!o, gdzie dane stworzenia zosta!y 
znalezione. 

Ryc. 39. Del,n na mapie madryckiego r$kopisu Geogra!i 
Ptolemeusza z"ok. 1455–1460 r. (Madryt, Biblioteca Nacional 
de España, MS Res. 255, f. 101r) 

Ryc. 40. Del,n z"XIII-wiecznego bestiariusza  
(Londyn, opactwo westminsterskie, MS 22, f. 43v)
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spolite ryby. Na niektórych z" nich widnieje stworzenie 
przypominaj%ce konia morskiego (ryc. 43)169. Z"kolei na 
mapie Francji ukazano charakterystyczn% istot$, która 
przypomina ptaka, ale z"g!ow% ssaka, a"na mapie W!och 
znale*( mo&na dwa niewielkie del,ny, po jednym z"obu 
stron wyspy Pithecusa (Ischia), i"to wszystko. 

Inne wydanie dzie!a Ptolemeusza, opublikowane w"We-
necji przez Giovanniego Baptist$ Pedrezano w" 1548 r.  
pod tytu!em La geogra!a di Claudio Ptolemeo, by!o jego 
pierwszym kompletnym wydaniem w" j$zyku w!oskim 
(w"1482 r. Francesco Berlinghieri sparafrazowa! Ptoleme-
usza wierszem); przek!adu dokona! Pietro Andrea Mat-
tiolo, a"mapy wykona! Giacomo Gastaldi (1500–1566). Je-
dena'cie map zawiera wyobra&enia stworze# morskich –  
wi$kszo'( z"nich stanowi% g!owy agresywnych potworów, 
które wskazuj% na niebezpiecze#stwa gro&%ce w" g!$bi-
nach. Cz$'( z"nich (na mapach Europa 2, Europa 5, Euro-
pa 7, Afryka 1 i"Scholandia Nova) jest do'( ogólnie uka-
zana, ale wydaje si$, &e dwa z"nich (na mapach Europa 1  
i"Azja 1) to wyobra&enia wielorybów (ryc. 44). Europa 2 
przedstawia !ab$dzia zlokalizowanego na Atlantyku na 
zachód od Hiszpanii. Stworzenie z"Azji 5, które z"wygl%du 
przypomina chrz%szcza morskiego, to w" rzeczywisto'ci 

Potwory morskie  
w drukowanych wydaniach 
dzie%a Ptolemeusza 
Wielkie bogactwo wyobra&e# potworów morskich w"ma-
dryckim r$kopisie dzie!a Ptolemeusza zauwa&alne jest 
zw!aszcza w" porównaniu z" du&o mniej licznymi i" mniej 
interesuj%cymi stworami morskimi w" niektórych pierw-
szych drukowanych wydaniach jego Geogra!i. Cz$'( 
z" nich zawiera mapy ukazuj%ce stworzenia morskie, 
ale wi$kszo'( wczesnych wyda# dzie!a – podobnie jak 
w" przypadku wszystkich innych zachowanych wersji r$-
kopi'miennych – nie ma ich w"ogóle. Bolo#skie wydanie 
z" 1477 r., pierwsze drukowane wydanie Geogra!i Ptole-
meusza zawieraj%ce mapy (i" w" rzeczy samej, mapy te s% 
pierwszymi w" historii drukami wykonanymi za pomoc% 
miedzianych p!yt), ma do'( skomplikowan% histori$. O"ile 
mapy „pierwszego pa#stwa” nie zawieraj% &adnych stwo-
rze# morskich, znale*( je mo&na na niektórych z" map 
pa#stw powsta!ych pó*niej168. Dotyczy to o'miu map 
pa#stw, na których znale*( mo&na wyobra&enia kilku 
stworze# morskich, chocia& na wi$kszo'ci dominuj% po-

Ryc. 41. Odra&aj%ca syrena m$&czyzna na mapie z"madryckiego 
r$kopisu Geogra!i Ptolemeusza z"ok. 1455–1460 r. (Madryt, 
Biblioteca Nacional de España, MS Res. 255, f. 103r) 

Ryc. 42. Dwa dziwaczne potwory morskie na mapie 
z"madryckiego r$kopisu Geogra!i Ptolemeusza z"ok. 1455–1460 r.  
(Madryt, Biblioteca Nacional de España, MS Res. 255, f. 70v)
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Ryc. 43. Olbrzymi potwór morski (by( mo&e wieloryb), stwór przypominaj%cy konia 
morskiego oraz ryba na mapie Europa 3 z"Geogra!i Ptolemeusza wydanej w"Bolonii w"1477 r. 
(Monachium, Bayerische Staatsbibliothek, Rar. 124)
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polippus, polip (ryc. 45). Ukazany tu polippus przypomi-
na podobne wyobra&enie zamieszczone w" encyklopedii 
Hortus sanitatis, opublikowanej po raz pierwszy w"1491 r.  
(ryc. 46). Na Azji 6 znale*( mo&na syren$ z"podwójnym 
ogonem oraz kunsztownie namalowanego !ab$dzia, na 
Azji 10 co', co przypomina kaczk$, a"na Azji 11 syren$ 
z"pojedynczym ogonem. W"swoich pó*niejszych pracach, 
jak zobaczymy dalej, Gastaldi jawi si$ jako bardzo p!odny 
twórca potworów, ale liczba, ró&norodno'( i"fantazyjno'( 
stworze# morskich w"madryckim r$kopisie Geogra!i Pto-
lemeusza zdecydowanie przewy&sza to, co znale*( mo&na 
w"dziele Gastaldiego z"1548 r. 

Potwory morskie  
na pierwszych znanych  
globusach 
Najstarszy zachowany globus powsta! tu& przed odkry-
ciem Nowego -wiata, w"1492 r., a"jego twórc% by! Martin 
Behaim, niemiecki kupiec, &eglarz, geograf, kosmograf 
i" astronom170. Dzie!o to ma 'rednic$ 50,7 cm (20 cali), 
a"sposób jego wykonania wykazuje wp!ywy map Henri-

Ryc. 44. Wieloryb na mapie Europa 1 z"Geogra!i Ptolemeusza 
wydanej w"1548 r. (British Library, Maps C.1.a.3.(1.))

Ryc. 45. Przypominaj%ca chrz%szcza o'miornica na mapie 
Azja 5 z"Geogra!i Ptolemeusza wydanej 1548 r. (British 
Library, Maps C.1.a.3.(5.)) 

Ryc. 46. Polyp (o'miornica) z"Hortus sanitatis, traktat  
De piscibus, rozdzia! 72, dzie!a opublikowanego w"1491 r. 
(British Library, IB.344) 
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je bogat% i"ró&norodn% kolekcj$ takich stworów. Inspiracj% 
dla dwóch z"nich by! zapewne Hortus sanitatis (lub Ortus 
sanitatis), anonimowa ilustrowana encyklopedia ro'lin, 
zwierz%t, gadów, ptaków, ryb i" kamieni, opublikowana 
po raz pierwszy w"Moguncji przez Jacoba Maydenbacha 
w"1491 r., czyli zaledwie rok przed tym, jak Behaim stwo-
rzy! swój globus172. Pozy, w" jakich na globusie Behaima 
ukazano dwa syrenopodobne stworzenia widoczne na po-
!udnie od Wysp Zielonego Przyl%dka (ryc. 47), przypomi-
naj% te, w"jakich uchwycono dwa przypominaj%ce syreny 
del,ny w"Hortus sanitatis, traktat De piscibus, rozdzia! 27 
(ryc. 48). Na wschód od syren widoczny jest szalej%cy lew 
morski, przedstawiony po prostu jako lew w"morzu, który 

cusa Martellusa, niemieckiego kartografa pracuj%cego we 
Florencji. L%dy, a" zw!aszcza morza ukazane na globusie 
Behaima, pe!ne s% obja'niaj%cych tekstów, a" tak&e ele-
mentów dekoracyjnych: )ag, wizerunków zwierz%t, ró&-
nych ludów i"w!adców – a" tak&e stworze# morskich. Na 
Oceanie Indyjskim znajduje si$ legenda, która wspomina 
o"syrenach i" innych stworach morskich, ale sam Behaim 
odsy!a swoich czytelników do Pliniusza, Izydora z"Sewilli, 
Arystotelesa, Strabona i"Wincentego z"Beauvais jako *ró-
de!, w"których mo&na uzyska( wi$cej informacji na ich te-
mat i"pozna( inne szczegó!y o"danym regionie171. Legenda 
wydaje si$ sugerowa(, &e Behaim nie by! zbytnio zaintere-
sowany potworami morskimi, chocia& jego globus ukazu-

Ryc. 47. Dwa przypominaj%ce syreny potwory oraz bardzo wyblak!y lew morski (tu& obok, 
na lewo, od dolnej )agi) na Atlantyku na globusie Martina Behaima z"1492 r. (Norymberga, 
Germanisches Nationalmuseum, WI 1826) 
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ko# morski na Atlantyku na zachód od Azorów i"kolejny 
w"pobli&u Wysp Kanaryjskich, a"tak&e krowa morska lub 
byk p!yn%ce wzd!u& brzegów Afryki Zachodniej. 

Na globusie znale*( mo&na tak&e kilka w$&y morskich, 
które nie przypominaj% stworów z" Hortus sanitatis. Cie-
kawa jest zw!aszcza scena z"po!udniowo-zachodniego At-
lantyku, gdzie ukazano grup$ trzech potworów morskich: 
co', co wydaje si$ by( porcus marinus, 'wini% morsk%, 
chocia& nie przypomina ona tego typu stworów z"Hortus 
sanitatis (traktat De piscibus, rozdzia! 71), a"która chyba 
atakuje dwa inne stwory z"kocimi lub ludzkimi g!owami 
i"cia!ami przywodz%cymi na my'l foki. Te ostatnie stwo-
rzenia przypominaj% z" kolei znane z" Hortus sanitatis 
(traktat De piscibus, rozdzia! 104) wyobra&enie ziphius, ale 
kwestia ewentualnych wp!ywów nie jest tu do ko#ca jasna. 
Tak wi$c o" ile pewne jest, &e Behaim korzysta! z"Hortus 

w"tym momencie jest niemal niewidoczny, ale jego pe!na 
dziko'ci poza przywodzi na my'l lwa morskiego z"Hortus 
sanitatis, traktat De piscibus, rozdzia! 48, który ukazany 
zosta! jako pokryty !uskami lew w" morzu (ryc. 49; por. 
ryc. 37). Z"kolei u"po!udniowych wybrze&y Afryki ujrze( 
mo&na potwora morskiego, który ze wzgl$du na olbrzymie 
rozmiary mo&e by( tylko wielorybem, chocia& bardziej 
przypomina !ososia (ryc. 50; por. ryc. 22 i"29)173. Tak&e on 
podobny jest do wizerunku cetus, wieloryba z"Hortus sa-
nitatis, traktat De piscibus, rozdzia! 19 (ryc. 51). Tak wi$c 
Behaim okazuje si$ kolejnym kartografem, którym wyko-
rzysta! wspó!czesne mu dzie!o naukowe jako *ród!o infor-
macji na temat potworów morskich. Na jego globusie zna-
le*( te& mo&na inne potwory morskie, które s% jednak zbyt 
wyblak!e, aby mo&na by!o je porówna( z"wyobra&eniami 
z"Hortus sanitatis. Przyk!adem mog% by( equus marinus, 

Ryc. 48. Dwa przypominaj%ce syreny del,ny z"Hortus 
sanitatis, traktat De piscibus, rozdzia! 27, dzie!a 
opublikowanego w"1491 r. (British Library, IB.344) 

Ryc. 49. Lew morski z"Hortus sanitatis, traktat De piscibus, 
rozdzia! 48, dzie!a opublikowanego w"1491 r. (British Library, 
IB.344) 
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obecnie w!asno'ci% Biblioteki Kongresu174. Mapa nie za-
wiera wyobra&e# potworów morskich, ale na Oceanie In-
dyjskim, od wschodnich brzegów Afryki po po!udniowe 
wybrze&e Azji Wschodniej, znale*( na niej mo&na sze'( 
legend mówi%cych o"tego typu stworach. Jak dowiod!em 
w" swoim wcze'niejszym studium175, wi$kszo'( z" owych 
legend wywodzi si$ z" zaginionej mapy, która w" du&ym 
stopniu przypomina map$ Henricusa Martellusa, prze-
chowywan% obecnie na Uniwersytecie Yale176, a" legendy 
z"mapy Martellusa ewidentnie wywodz% si$ z"Hortus sani-
tatis. Tym samym Henricus Martellus, a"za jego po'rednic- 
twem tak&e Waldseemüller, by! kolejnym kartografem, 
który wykorzysta! wspó!czesny mu tekst naukowy jako 
*ród!o informacji o" potworach morskich. W" przypad-
ku legend o" potworach morskich Waldseemüllera dys-
ponujemy ciekawym potwierdzeniem, &e pochodz% one  

sanitatis, sk%d zaczerpn%! niektóre z"potworów morskich 
widocznych na globusie, to wydaje si$, &e si$gn%! tak&e do 
innego, nieznanego bli&ej *ród!a, z"którego pochodz% inne 
stwory. Wykorzystanie wi$cej ni& jednego *ród!a zdaje si$ 
'wiadczy( o"du&ym zainteresowaniu tym tematem. 

Potwory morskie z&mapy 
Waldseemüllera z&1507 r. oraz 
globusa Schönera z&1515 r.
Mapa 'wiata Martina Waldseemüllera z" 1507 r., wydru-
kowana na dwunastu kartach, które po po!%czeniu maj% 
wymiary 125 na 233 cm (50,5 na 90,7 cala), swoj% s!aw$ 
zawdzi$cza temu, &e jako pierwsza stosuje dla „Nowego 
-wiata” nazw$ Ameryka. Jedyna zachowana jej kopia jest 

Ryc. 50. Wieloryb u"po!udniowych wybrze&y Afryki 
na globusie Martina Behaima z"1492 r. (Norymberga, 
Germanisches Nationalmuseum, WI 1826) 

Ryc. 51. Cetus (wieloryb) z"Hortus sanitatis, traktat  
De piscibus, rozdzia! 19, dzie!a opublikowanego w"1491 r. 
(British Library, IB.344)
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ra*nie wywodz% si$ (bezpo'rednio lub po'rednio) z"Hor-
tus sanitatis. 

Na mapie Waldseemüllera przy wschodnim kra#cu 
Afryki znajduje si$ kartusz z" legend%: hic cernitur leu-
iaton draco marinus qui frequenter contra cetum pugnat  

z" Hortus sanitatis. Jest nim globus Johanna Schönera  
z"1515 r.177, na którym wida( wyra*ne wp!ywy mapy Wald-
seemüllera z"1507 r. Ukazano na nim tak&e wyobra&enia 
potworów morskich, do których pasuj% legendy z" mapy 
Waldseemüllera – a"wyobra&enia z"globusa Schönera wy-

Ryc. 52. Lewiatan u"wschodnich wybrze&y Afryki na 
globusie Johanna Schönera z"1515 r. (Frankfurt nad Menem, 
Historisches Museum, HMF X 14610) 

Ryc. 53. Lewiatan z"Hortus sanitatis, traktat De piscibus, 
rozdzia! 50, dzie!a opublikowanego w"1491 r. (British Library, 
IB.344)

Ryc. 54. Krowa morska u"wschodnich wybrze&y Afryki na 
globusie Johanna Schönera z"1515 r. (Frankfurt nad Menem, 
Historisches Museum, HMF X 14610) 

Ryc. 55. Krowa morska z"Hortus sanitatis, traktat De piscibus, 
rozdzia! 38, dzie!a opublikowanego w"1491 r. (British Library, 
IB.344) 


