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Anioły, demony czy może 
człowiek? Uwagi o lataniu 

w średniowieczu

S T R E S Z C Z E N I E

Celem tekstu było omówienie prób wzniesienia się w powietrze po‑
dejmowanych w  epoce średniowiecza. Omówiono zarówno teorety‑
ków i wizjonerów latania (np Rogera Bacona) jak i najbardziej znane 
postacie, które za pomocą skrzydeł doczepionych do ramion próbował 
wznieść sie w przestworza. Następnie przedstawiono aspekt statków 
żeglujących w powietrzu. Spróbowano także odpowiedzieć na pytanie 
co mogło inspirować śmiałków w średniowieczu do podejmowania tak 
niebezpiecznych prób, w tym celu zasygnalizowano legendę o Dedalu 
i Ikarze, Aleksandrze Wielkim, królu Bladudzie, Gerbercie z Aurillac 
a także Albercie Wielkim. 

S Ł O WA  K LU C Z O W E :    aeronautyka, latanie, Eilmer 
z Malmesbury, średniowiecze

S U M M A RY

Angels, demons or… maybe a  man? Remarks on the medieval 
attempts to fly in the air

The aim of the article is to show the medieval attempts to fly in the 
air. It describes both the authors of theoretical works (f.e. Roger Ba‑
con) and the most known people who tried their luck in flying with 
the wings attached to their backs. The author mentions also the con‑
cept of airships floating in the sky. He tries to explain what the mo‑
tives of such dangerous attempts could have been. To achieve that he 

mailto:wiktor.szymborski@uj.edu.pl


Varia

128

perspektywy kultury (nr 15)

evokes legends  – about Daedalus and Icarus, Alexander the Great, 
king Bladud, Gerbert of Aurillac and Albert the Great.

K E Y W O R D S :    aeronautics, flying, Eilmer of Malmesbury, Middle 
Ages

Tematyka historii aeronautyki nieustannie przyciąga licznych badaczy, 
analizowane są zarówno techniczne aspekty budowy pierwszych maszyn 
latających jak również dzieje idei przyświecającej człowiekowi próbują‑
cemu wzbić się w  przestworza 1. W  powszechnej opinii pierwsze próby 
wzniesienia się w  powietrze miały miejsce dopiero w  epoce renesansu. 
Koronnym na to dowodem są słynne szkice Leonarda da Vinci przedsta‑
wiające projekty machin latających, jak również setki rysunków jego au‑
torstwa drobiazgowo analizujących anatomię skrzydeł ptasich sporządzo‑
nych aby móc w pełni zrozumieć jak wzbijają się one w powietrze 2. Warto 
zastanowić się czy w  epoce średniowiecza można odszukać informacji 
o pionierach lotnictwa? Poniżej zostaną omówione przykłady związane 
z kulturą Europy łacińskiej, celem pełniejszego spojrzenia na tytułowe za‑
gadnienie zasygnalizowano także kwestię prób aeronatycznych podejmo‑
wanych przez wyznawców Islamu 3. 
 W XVII wieku jeden z uczonych filozofów angielskich John Wilkins 
biskup Chester w  swym traktacie wyraźnie stwierdził, że istnieją nastę‑
pujące drogi wznoszenia się w  powietrze: pierwsza z  nich zarezerwo‑
wana jest dla duchów i aniołów, druga dla ptactwa, trzecia dzięki użyciu 
skrzydeł przyczepionych do ciała oraz czwarta za pomocą latających ma‑
chin 4. Uczony biskup reprezentował punkt widzenia epoki  nowożytnej, 

1 Przegląd literatury zawiera między innymi praca znawcy historii lotnictwa Richarda P. Hal‑
lion, A Source Guide to the History of Aeronautics and Astronautics, “American Studies Interna‑
tional”, 1982, vol. 20, no 3, s. 3‑50.

2 Odnośnie prac Leonarda zob. szerzej rdz. 8 pracy C. Hart, The Dream of Flight. Aeronautics 
from Classical Times to the Renaissance, London 1972, s. 119‑139.

3 W poniższych rozważaniach pominięto kwestię budowy latawców, rakiet czy mechanicznych 
ptaków gdyż nie miały one za zadanie umożliwić ludziom przemieszczanie się w powietrzu 
zob. szerzej wnikliwe rozważania C. Hart, The Dream of Flight, s. 32 i n.

4 The Mathematical and Philosophical Works of the Right Reverend John Wilkins, Late Lord Bishop 
of Chester, London 1708, Liber II, Chapter VII Concerning the Art of Flying. The several ways 
whereby this hath been, or may be attempted, s. 116 i n.; C. Hart, The Dream of Flight, s. 104; 
B.  Laufer, The Prehistory of Aviation, “Publications of the Field Museum of Natural Histo‑
ry. Anthropologica Series”, 1928, vol. 18, no 1, s. 22‑23; R. Newton, A History of Flying, “The 
North American Review”, 1994, vol. 279, no 1, s. 4. Odnośnie konstrukcji latających machin 
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czy jednakże ludzie żyjący w średniowieczu podzielali jego poglądy 5? Po‑
niżej zostaną omówione przykłady wchodzące w skład trzeciej i czwartej 
możliwości wskazanej przez biskupa Johna Wilkinsa. Aspekt kontaktów 
z duchami zostanie skrótowo ukazany jedynie pod kątem zaklęć umoż‑
liwiających unoszenie się w przestrzeni, dzieje awifauny zostaną zasyg‑
nalizowane przez odesłanie do istniejącej literatury przedmiotu 6. Na 
marginesie poniższych rozważań warto wspomnieć jedynie o jednym na‑
der zaskakującym zwierzęciu, które opisał wrocławianin pielgrzymujący 
pod koniec XV wieku do Ziemi Świętej Piotr Rindfleisch w czasie pobytu 

zob. też projekt tzw. latającego smoka żyjącego w  XVII wieku Tytusa Liwiusza Boratyniego 
S. Januszewski, Rodowód polskich skrzydeł, Warszawa 1981, s. 66‑70.

5 W literaturze przedmiotu można napotkać opinie sformułowaną już w latach 40tych XX wie‑
ku próbującą postrzegać pewne średniowieczne przedstawienia Wniebowstąpienia Chrystusa 
pod kątem technicznych aspektów unoszenia sie w przestrzeni zob. szerzej streszczenie poglą‑
dów Meyera Schapiro L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, an Eleventh Century Aviator: A Case 
Study of Technological Innovation, Its Context and Tradition, “Technology and Culture”, 1961, 
vol. 2, no 2, s. 102; J. Paz, Human Flight in Early Medieval England: Reality, Reliability, and 
Mythmaking (or Science and Fiction), “New Medieval Literatures”, 2013, vol. 15, s. 18‑20; zob. 
też R. Deshman, Another Look at the Disappearing Christ: Corporeal and Spiritual Vision in Early 
Medieval Images, “The Art Bulletin”, 1997, vol. 79, no 3, s. 518‑546 (tam dalsza literatura).

6 Spośród przebogatej literatury opisującej postrzeganie ptactwa w wiekach średnich zob. sze‑
rzej Albertus Magnus, On Animals. A Medieval “Summa Zoologica”, translated and annoted by 
K.F. Kitchell Jr., I.M. Resnick, vol. 1‑2, Baltimore  – London 1999; F. Klingender, Animals in 
art and thought to the end of the Middle Ages, ed. by E. Antal, J. Harthan, Cambridge Massa‑
chusetts 1971; Beasts and Birds of the Middle Ages. The Bestiary and Its Legacy, ed. W.B. Clark, 
M.T. McMunn, Philadelphia 1990; The Mark of the Beast. The Medieval Bestiary in Art, Life, 
and Literature, ed. D. Hassig, New York – London 1999; R. Baxter, Bestiaries and their Users 
in the Middle Ages, Phoenix 1998; S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie: zwierzęta w symboli-
ce i interpretacji: starożytność i średniowiecze, Warszawa 2002; Bestiariusz, z katalońskiego prze‑
łożył R. Sasor, Kraków 2005. Dorobek badaczy zajmujących się średniowieczną demonologią 
i procesami o czary kiedy to jednym z zarzutów było przemieszczanie się w przestworzach jest 
wyjątkowo obszerny zob. przykładowo M. Oziębłowski, Motyw lotu czarownic w tzw. “Zbior-
czej koncepcji czarownictwa” europejskiego. Świadectwa średniowieczne i wczesnonowożytne, „Al‑
manach historyczny”, 2003, t. 5, s. 50 i n. (tam dalsza literatura). Odnośnie zjaw unoszących 
się w powietrzu zob. szerzej uwagi K. Bracha, Latawiec. Z katalogu imion rodzimych duchów 
i demonów w źródłach średniowiecznych, [w:] Ludzie kościół wierzenia. Studia z dziejów kultury 
i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna, red. W. Iwańczak, 
S.K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 319 i n. (tam dalsza obszerna literatura). Zob. szerzej kwe‑
stię owładnięcia przez diabła oraz unoszenia się ciał w powietrzu C.S. Watkins, History and the 
Supernatural in Medieval England, Cambridge 2007 (tam dalsza literatura). Zob. też klasyczną 
rozprawę R. Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, Cambridge 1990; C. Rider, Magic and Impo-
tence in the Middle Ages, Oxford 2006, s. 187. Odnośnie zmian w postrzeganiu magii i zabobo‑
nów w późnym średniowieczu zob. szerzej uwagi: M.D. Bailey, A Late ‑Medieval Crisis of Su-
perstition?, „Speculum”, 2009, vol. 84, no 3, s. 636 i n.; zob. też T.A. Gałuszka, Magia jako fatum 
haereticale. Wokół bulli Jana XXII „Super illius specula”, „Przegląd Historyczny”, 2006, t. 97, 
z. 2, s. 222‑240.
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na wyspie Rodos 7. Poniższy cytat w pełni ukazuje jak bogata była reflek‑
sja średniowiecznych autorów dotycząca zwierząt związanych ze sferą 
przestworzy.: 

 Widzieliśmy również psa, który pochodzi od ptaka i jest tak duży jak 
chart. 
 Ma kolor myszy, a sierść pokrywa tylko pysk. Jest długości normalnego 
psa, pazury ma zaś podobne do ptasich szponów. Karmiony chwyta jedze‑
nie najpierw pazurami jak ptak.
 Psa tego podarował panu z Rodos turecki sułtan na znak szacunku. 
Władca Rodos pozwala psu przebywać w nocy w swojej komnacie i nie 
spuszcza z niego oka.
 Ten turecki władca ma ptaka, który składa trzy jaja w  ciągu roku. 
Z dwóch wykluwają się ptaki, z trzeciego zaś pies. Skoro tylko ptak od‑
kryje psa, natychmiast go pożera. Trzeba być zatem na miejscu, kiedy na‑
dejdzie czas, aby natychmiast po wykluci się wyjąć psa, aby ten nie stał się 
łupem ptaka 8.

 Wybitny znawca średniowiecznej magii Richard Kieckhefer zwrócił 
uwagę na wyjątkowy zabytek pochodzący z  XV wieku przechowywany 
w Bawarskiej Bibliotece Państwowej w Monachium. Rękopis ten zasłu‑
guje na uwagę gdyż jest to podręcznik objaśniający nekromancję 9, przyto‑
czone są tam rozliczne zaklęcia mające umożliwić wzniesienie się w po‑
wietrze 10. Jednym z nich jest zaklęcie mające przywołać latającego konia, 
co ważne mag przywoływał nie samego wierzchowca a demona pod po‑
stacią rumaka. We wspomnianym podręczniku zamieszczono aż cztery 
formuły nawiązania kontaktu z  latającym rumakiem 11. Podróż w  prze‑
stworzach umożliwić miało także przywołanie latającego tronu. W  tym 
przypadku nie pojawiały się duchy a sam środek transportu. Wypowiedze‑
nie skomplikowanego zaklęcia możliwe było jedynie w bezwietrzną po‑
godę, w odludnym miejscu przy pomocy kombinacji modlitwy – Zdrowaś 
Mario oraz fragmentów Psalmu 50, fragmentów Gloria Patri, rysowanych 

7 Średniowieczne źródła wspominają nie tylko hybrydy łączące cechy ptaków z  innych 
zwierzętami, w  kulturze rycerskiej znane były opowieści o  rumakach unoszących się 
w powietrzu: C.A. Berry, Flying Sources: Classical Authority in Chaucer’s „Squire’s Tale”, „ELH”, 
2001, vol. 68, no 2, s. 287, przypis nr 21, s. 309.

8 Pielgrzymka Piotra Rindfleischa z Wrocławia do Ziemi Świętej w 1496 roku, wstęp i komentarz 
D. Adamska, J. Szymański, tłumaczenie K.J. Sachs, Chudów 2005, s. 67.

9 R. Kieckhefer, Forbidden Rites. A Necromancer’s Manual of the Fifteenth Century, Pennsylvania 
1997, s. 25.

10 Odnośnie podobnych zaklęć zob. też C. Bonner, A Papyrus Describing Magical Powers, s. 114, 
116; C. Hart, The Dream of Flight, s. 51.

11 R. Kieckhefer, Forbidden Rites, s. 54‑57, 219‑221, 231‑232, 235‑236, 344‑345.
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na ziemi kręgów, użycia mieszanki prochów, mąki, ognia, soli, wody i kre‑
dy, wówczas wśród chmur ukazywał się wspomniany tron 12. Przykła‑
dów zaklęć oraz kontaktów ze światem nadprzyrodzonym odnotowanych 
w źródłach średniowiecznych możnaby mnożyć warto jednakże szerzej 
przyjrzeć się trzeciej i czwartej kategorii w ujęciu biskupa Wilkinsa.
 Epoka niesłusznie określana potocznie mianem wieków średnich nie 
tylko wydała prawdziwych wizjonerów przyszłej aeronatyki ale i  oso‑
by, które próbowały i  wykonały pierwsze eksperymenty wzniesienia się 
w przestworza 13. Bezsprzecznie do grona teoretyków i prawdziwych wi‑
zjonerów podróży w przestworzy zaliczyć należy wybitnego filozofa zwa‑
nego jako doctor mirabilis Rogera Bacona 14. W rozdziale De instrumentis 
artificiosis mirabilibus spisanym około 1260  r. wyszczególnił obok przy‑
szłych instrumentów służących do nawigacji także machiny latające. 

12 R. Kieckhefer, Forbidden Rites, s. 57‑59, 232‑234.
13 Zagadnienie pierwszych prób wzniesienia się w  powietrze w  popularnej formie przedsta‑

wił Peter Nilson, Winged Man and Flying Ships: Of Medieval Flying Journeys and Eternal Dre-
ams of Flight, “The Georgia Review”, 1996, vol. L, no 2, s. 267‑296; z nowszej literatury zob. 
M.E. Ruggerini, Tales of Flight in Old Norse and Medieval English Texts, „Viking and Medieval 
Scandinavia”, 2006, vol. 2, s. 201‑238; J. Paz, Human Flight in Early Medieval England, s. 1‑28; 
por. uwagi związane z podejmowanymi próbami wzniesienia się w powietrze w dawnych wie‑
kach także poza kontynentem europejskim B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 1‑96; kwestię 
tę, głównie w odniesieniu do epoki nowożytnej, także poruszył w broszurze mającej charakter 
popularnonaukowy uzupełniającej poprzednie ustalenia badacza Clive Hart, The Prehistory 
and Images of Flight: Supplementary Notes, Gilliland Press 2005. Informacje o próbach wznie‑
sienia się w powietrze podejmowanych na terenie Rosji w epoce nowożytnej przedstawiając 
także kwestię zjaw i duchów w kulturze ludowej omówił: S.W. Palmer, Icarus, East: The Sym-
bolic Contexts of Russian Flight, „The Slavic and East European Journal”, 2005, vol. 49, no 1, 
s. 20 i n. Ze starszej literatury należy wspomnieć o pracach: S. Sarnowski, Żegluga powietrzna 
rozwój jej techniki i naukowe zasady lotu, Warszawa 1922, s. 1‑7; L. Gougaud, L’Aéronef dans 
les légendes du Moyen Age, „Revue celtique”, 1924, vol. 41, s. 354‑358; R. Hennig, Beiträge zur 
Frühgeschichte der Aeronautik, „Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie”, 1918, bd 
VIII, s. 100‑116 a także ustaleniach Lynn Whieta dotyczących postaci Eilmera z Malmesbu‑
ry. Do dnia dzisiejszego podstawowe znaczenie posiada monografia omawiające historię prób 
wzniesienia się w przestworze do 1600 roku autorstwa C. Hart, The Dream of Flight. Aeronau-
tics from Classical Times to the Renaissance, London 1972 należy podkreślić, że autor w załącz‑
nikach opublikował w języku oryginału cytowane wcześniej przekłady tekstów źródłowych.

14 Spośród przebogatej literatury opisującej znaczenie dzieł Bacona zob. uwagi odnoszące się 
do zainteresowań techniką, matematyką, magią i astronomią L. Thorndike, Roger Bacon and 
Experimental Method in the Middle Ages, “The Philosophical Review”, 1914, vol. 23, no 3, s. 271‑
298; idem, The True Roger Bacon, I, “The American Historical Review”, 1916, vol. 21, no 2, 
s. 238 i n.; idem, The True Roger Bacon, II, “The American Historical Review”, 1916, vol. 21, no 
3, s. 469 i n.; W. Eamon, Technology as Magic in the late Middle Ages and the Renaissance, “Janus. 
Revue internationale de l’histoire des sciences, de la médecine de la pharmacie et de la techni‑
que”, 1983, vol. 70, no 3‑4, s. 174, 184 i n.; A.C. Crombie, Nauka średniowieczna i początki nauki 
nowożytnej, t. I Nauka w średniowieczu w okresie V ‑XIII w., Warszawa 1960, s. 252.
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Człowiek siedząc w środku takiego urządzenia będzie wstanie latać, gdyż 
wspomniana machina wyposażona w skrzydła, zbudowane wzorując się 
na ptasich, pokona opór powietrza i uniesie się w górę 15. 
 Idea unoszenia się w  powietrzu przy pomocy różnych machin nie‑
przerwanie zaprzątała umysły uczonych. Jeden z XV wiecznych inżynie‑
rów pochodzący z Wenecji Giovanni Fontana, który pomimo wykształce‑
nia medycznego ciągle tworzył nowe wynalazki, interesował się techniką, 
matematyką, geografią a nawet nekromancją 16, snuł także plany podbo‑
ju przestworzy. Uważał, że przyszłość należeć będzie do mechanicznych 
skrzydeł poruszanych przez człowieka. Warto podkreślić, że odrzucił on 
pomysł sięgnięcia po balony wypełnione rozgrzanym powietrzem. Jego 
zdaniem były one zbyt niebezpieczne dla ludzi, jemu współcześni posługi‑
wali się nimi podczas konfliktów zbrojnych dla celów sygnalizacyjnych 17. 
Jak podkreśla wybitny znawca historii nauki w epoce średniowiecza Lynn 
Thorndike, Fontana nie wątpił, że człowiek za pomocą skonstruowanych 
skrzydeł będzie mógł wznieść się w przestworza, aczkolwiek sam nigdy 
nie przeprowadził takiego eksperymentu 18. Próbę zdobycia przestworzy 
podjął pewien mieszkaniec Chin żyjący w XVI wieku. Wan ‑Hoo sięgnął 

15 Epistola Fratris Rogeri Baconis de Secretis operibus artis et naturae, et de nullitate magiae, [w:] 
Fr. Rogeri Bacon Opera quaedam hactenus inedita, vol. 1, ed. J.S. Brewer, London 1859, rdz. 4, 
s. 533; M.M. Pattison Muir, Roger Bacon: his relations to alchemy and chemistry, [w:] Roger Ba-
con Essays. Contributed by various writers on the occasion of the commemoration of the seventh 
century of his birth, collected and edited by A.G. Little, Oxford 1914, s. 294; J. Edwin Sandys, 
Roger Bacon in English Literature, [w:] ibidem, s. 363; zob. też A. van Muffling, Human Flight 
throughout the Ages, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 
1927, vol. 131, s. 2; C. Hart, The Dream of Flight, s. 106; R. Hennig, Beiträge zur Frühgeschich-
te, s. 110; B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 68‑70; L. White Jr, The Invention of the Para-
chute, “Technology and Culture”, 1968, vol. 9, no 3, s. 462; idem, Eilmer of Malmesbury, s. 103; 
idem, Medieval Uses of Air, “Scientific American”, 1970, vol. 223, no 2, s. 96; R. Kieckhefer, Ma-
gic in the Middle Ages, s. 101; P. Nilson, Winged Man, s. 279; M. Sherwood, Magic and Mechanics 
in Medieval Fiction, “Studies in Philology”, 1947, vol. 44, no 4, s. 576; S. Sarnowski, Żegluga 
powietrzna, s. 5; E. Banaszczyk, Na podbój nieba, Warszawa 1957, s. 73.

16 L. White, Medieval Engineering, s. 19; idem, Kyeser’s “Bellifortis”: The First Technological Treatise 
of the Fifteenth Century, “Technology and Culture”, 1969, vol. 10, no 3, s. 440‑441; C. Hart, The 
Dream of Flight, s. 52 i n.; odnośnie dzieł Giovanniego Fontana zob. L. Thorndike, An Uniden-
tified Work by Giovanni da’Fontana: Liber de omnibus rebus naturalibus, “Isis”, 1931, vol. 15, no 
1, s. 36 i n.; postać i prace Giovanniego Fontana omawia L. Thorndike, A History of Magic and 
Experimental Science, vol. IV, New York 1934, s. 150‑182; P.O. Long, Power, Patronage, and the 
Authorship of Ars: From Mechanical Know -How to Mechanical Knowledge in the Last Scribal Age, 
“Isis”, 1997, vol. 88, no 1, s. 8‑13; W. Eamon, Technology as Magic, s. 191.

17 L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, vol. IV, s. 173; L. White Jr., Eilmer 
of Malmesbury, s. 98, 103; zob. też P. Nilson, Winged Man, s. 277‑278; zob. też uwagi Fontanty 
odnośnie obchodzenia się z ogniem C. Hart, The Dream of Flight, s. 54.

18 C. Hart, The Dream of Flight, s.  94‑95; L. Thorndike, A History of Magic and Experimental 
Science, vol. IV, s. 174.
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po niespotykany środek transportu – rakiety 19. Polecił przymocować 47 ra‑
kiet do swojej lektyki i podpalić je, kronika odnotowująca to wydarzenie 
ujęła je niezwykle lapidarnie: dym, eksplozja i nie było juz Wan ‑Hoo 20.
 Warto przyjrzeć się przykładom reprezentującym trzecią drogę, w uję‑
ciu biskupa Johna Wilkinsa. W swym traktacie wymienia on kilku śmiał‑
ków ale niestety nie podaje bliższych informacji kto szybował przy pomo‑
cy własnoręcznie zrobionych skrzydeł z świątyni św. Marka w Wenecji 21, 
kto podjął się tej próby w Norymberdze 22 i Konstantynopolu 23. Na nie‑
zwykle intrygujący przykład prób wzniesienia się w przestworza zwrócił 
uwagę i wnikliwie omówił Lynn White Jr 24. Dzieje pierwszego latającego 
zakonnika są wspominane nie tylko w  przekrojowych pracach poświę‑
conych historii lotnictwa ale również w opisach katastrof lotniczych czy 

19 Odnośnie historii używania rakiet zob. szerzej uwagi: Jixing Pan, On the Origin of Rockets, 
“T’oung Pao. Second Series”, 1987, vol. 73, livr. 1/3, s. 2‑15

20 Zob. szerzej P. Nilson, Winged Man, s. 277.
21 Wiadomość o deklaracjach podjęcia lotu w Wenecji odnotował Ioannis Sturmii Linguae latinae 

resolvendae ratio. Tradita in celebri Reipublicae Argentoratensis Academia: Anno septuagesimo ter-
tio, Argentorati 1581, s. 40 należy jednakże podkreślić, że zapis ten ma formę retorycznych de‑
klaracji zob. też C. Hart, The Dream of Flight, s. 98‑99.

22 Zapewne odnosi się w tym przypadku do zaprojektowanego i wykonanego przez matematy‑
ka i astronoma Jana Müllera zwanego Regiomontanusem żelaznego orła, który miał wzbić się 
w przestworza i pokonać dystans aż 800 metrów bądź do prób podejmowanych około 1500 r. 
przez norymberskiego kantora Senecio E.  Banaszczyk, Na podbój nieba, s.  73, 75; zob. też 
C. Hart, The Dream of Flight, s. 99; odnośnie prac Jana Müllera von Königsberg zob. uwagi 
C. Hart, The Dream of Flight, s. 69 i n., 80 i n.

23 The Mathematical and Philosophical Works, Liber II, Chapter VII Concerning the Art of Flying, 
s. 118‑119.

24 L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, an Eleventh Century Aviator: A Case Study of Technological 
Innovation, Its Context and Tradition, “Technology and Culture”, 1961, vol. 2, no 2, s. 97‑111; 
idem, Medieval Uses of Air, s. 96; odnośnie dokonań tego badacza na polu historii techniki zob. 
B.S. Hall, Lynn Townsend White, Jr. (1907‑1987), “Technology and Culture”, 1989, vol. 30, no 
1, s. 194 i n.; do dziejów Eilmera z Malmesbury zob. The Mathematical and Philosophical Works, 
Liber II, Chapter VII Concerning the Art of Flying, s. 118‑119; B. Laufer, The Prehistory of Avia-
tion, s. 67; C. Hart, The Dream of Flight, s. 91‑92; warto podkreślić, że biogram Eilmera został 
ogłoszony drukiem już w XIX wieku zob. W. Hunt, Oliver of Malmesbury, [w:] Dictionary of 
National Biography, ed. S. Lee, vol. 92 O’Duinn – Owen, London 1895, s. 140; zob. też uzupeł‑
niony biogram R.M. Thomson, Eilmer (b. c.985, d. after 1066), [w:] Oxford Dictionary of Natio-
nal Biography, Oxford University Press, 2004 [http://www.oxforddnb.com/view/article/20716, 
dostęp 12 II 2016 r.]; R. Hennig, Beiträge zur Frühgeschichte, s. 109; M. Massip, Une victime de 
l’aviation au onzième siècle, “Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et belles ‑lettres 
de Toulouse”, 1910, ser. 10, vol. 10, s. 201 i n.; L. Gougaud, L’Aéronef dans les légendes du Moy-
en Age, s. 357; M.E. Ruggerini, Tales of Flight in Old Norse, s. 222‑223; S. Sarnowski, Żegluga 
powietrzna, s. 5; E. Banaszczyk, Na podbój nieba, s. 72.
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artykułach omawiających tragiczne wypadki śmierci spowodowanej przez 
upadek z wysokości 25. 
 Próba wzbicia się w przestworza podjęta przez Eilmera z Malmesbury 
zasługuje na szersze omówienie z kilku powodów. Na szczególne podkre‑
ślenie zasługuje fakt, że był on mnichem przebywającym w klasztorze be‑
nedyktyńskim, a przecież od mnichów oczekiwano zainteresowania sferą 
ponad ziemską ale w nieco innym wymiarze niż eksperymenty z wzbi‑
ciem się w przestworza. Należy także podkreślić, że o jego próbach wspo‑
mina jedynie jedno źródło powstałe około 1125 r. czyli przeszło 100 lat po 
tych zaskakujących wydarzeniach, jest nią kronika jednego z mnichów te‑
goż opactwa. Można wobec tego śmiało założyć, że pamięć o zaintereso‑
waniu lotnictwem Eilmera była żywa wśród braci opactwa w Malmesbu‑
ry 26. Ponadto żaden inny przypadek próby unoszenia się w przestworzach 
nie był tak często wspominany na kartach kronik średniowiecznych.
 Zaskakująca historia pierwszych prób wzniesienia się w  powietrze 
podjęta w tak przepojonym sferą sacrum obszarze została opowiedziana 
przez Wiliama z Malmesbury w kronice De gestis regum Anglorum 27. Pre‑
tekstem do przytoczenia tej opowieści było pojawienie się w 1066 r. na nie‑
bie komety, która miała zapowiadać nieszczęście, a była nim bezsprzecz‑
nie inwazja normańska i bitwa pod Hastings. Widząc kometę na niebie 
jeden z mnichów opactwa w Malmesbury miał przepowiedzieć tragedię 
oraz stwierdzić, że już raz widział na niebie ten znak 28. Wprowadzenie 
przez kronikarza wątku komety stało się pretekstem do wspomnienia kim 
był ów stary zakonnik, który w młodości miał już raz na niebie widzieć 
kometę. Niestety nie jest znana dokładna data kiedy mnich podjął pró‑
bę latania. Kronikarz nadmienił, że miał on stwierdzić, że widzi kome‑
tę ponownie. Przed 1066 pojawiła się kometa Halleay w 989  r. i kome‑
ta w 1006 r. jednakże jak podkreślają znawcy historii Anglii rok 1006 nie 

25 R.P. Hallion, A Source Guide, s. 5; B. Esposito, The Principle of the Fragility of Good Things, 
“The Iowa Review”, 2012/13, vol. 42, no 3, s. 56; Bonnie J. Rough, The Birdmen, “The Iowa Re‑
view”, 2006/2007, vol. 36, no 3, s. 30.

26 M. Massip, Une victime, s. 202‑203.
27 Odnośnie postaci kronikarza zob. uwagi G. Wieland, Wilhelm v. Malmesbury, [w:] Lexikon des 

Mittelalters, bd. IX, München 1998, kol. 173‑174.
28 Willelmi Malmesbiriensis Monachii Gesta Regum Anglorum atque Historia Novella, ed. T. Duffus 

Hardy, vol. 1, Londini 1840, s. 380; zob. też przekład kroniki Wiliama: William of Malmesbury’s 
Chronicle of the Kings of England from the Earliest Period to the Reign of King Stephen, by J.A. Gi‑
les, London 1847, s. 251‑252; L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 97; J. Paz, Human Flight in 
Early Medieval England, s. 23; W. Hunt, Oliver of Malmesbury, s. 140; R.M. Thomson, Eilmer.; 
P. Nilson, Winged Man, s. 267; zob. też M. Massip, Une victime, s. 203‑204. Odnośnie postrze‑
gania komet i nadzwyczajnych znaków na niebie jako zapowiedzi klęsk zob. uwagi G. Duby, 
Rok Tysięczny, Warszawa 1997, s. 97 i n.
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zaznaczył się na kartach dziejów w aż tak ciemnych barwach co wydarze‑
nia następujące po 989 r., których zapowiedzią miała być właśnie kome‑
ta 29. Stąd przypuszcza się, że Eilmer mógł być świadkiem pojawienia się 
komety Halleya w 989 r. będąc małym dzieckiem. Przyjmując to założenie 
prób z lataniem miał dokonać we wczesnej młodości, stąd najprawdopo‑
dobniej miało to miejsce pomiędzy rokiem 1000 a 1010 30.
 Wiliam z Malmesbury podkreślił, że Eilmer był to mąż uczony, który 
w młodości podjął próby wzbicia się w powietrze. Przymocował sobie do 
rąk i nóg skrzydła własnoręcznie zrobione, wszedł na wieżę z której rzu‑
cił się w powietrze 31. Eksperyment ten dzisiaj można by powiedzieć udał 
się połowicznie. XII wieczny kronikarz zapisał, że mnich był wstanie la‑
tać, szybował w powietrzu ale lądowanie już nie było dlań aż tak pomyśl‑
ne gdyż w czasie upadku połamał obie nogi 32. Długość lotu może budzić 
podziw gdyż miało to być spatio stadii et plus 33 czyli ponad 600 stóp czyli 
około 200 metrów, zakładając, że kronikarz za miarę przyjął tzw. rzymskie 
stadium wynoszące 606 stóp i 9 cali 34. Eilmer miał następnie powtarzać, że 
było to spowodowane tym, że zapomniał o dodaniu ogona do swej kon‑
strukcji 35. Historycy zastanawiają się jak mogły wyglądać skrzydła skon‑
struowane przez mnicha. Musiały być znacznych rozmiarów, gdyż kroni‑
karz nadmienił, że przymocował je zarówno do rąk jak i nóg, być może 
dzięki nim mógł unosić się niczym współczesne szybowce 36.
 Po przeczytaniu tych słów warto zastanowić się nad ich wiarygodnoś‑
cią. Kronikarz, który je odnotował Wiliam z Malmesbury, zdaniem histo‑
ryków, jest autorem jednej z bardziej rzetelnych kronik. Wzmiankowa‑
na przezeń kometa dzisiaj identyfikowana z kometą Halleya pojawiła się 

29 Odnośnie komet zob. szerzej M. Massip, Une victime, s. 204.
30 L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 99; J. Paz, Human Flight in Early Medieval England, s. 4; 

P. Nilson, Winged Man, s. 268.
31 Willelmi Malmesbiriensis Monachii Gesta Regum Anglorum, s.  380; zob. też przekład kroniki 

William of Malmesbury’s Chronicle of the Kings of England, s. 252; W. Hunt, Oliver of Malmesbu-
ry, s. 140.

32 William of Malmesbury’s Chronicle of the Kings of England, s. 252; P. Nilson, Winged Man, s. 268‑
269; J. Paz, Human Flight in Early Medieval England, s. 2.

33 Willelmi Malmesbiriensis Monachii Gesta Regum Anglorum, s. 380.
34 R.M. Thomson, Eilmer.; P. Nilson, Winged Man, s. 268; zob. też M. Massip, Une victime, s. 210 

i n.; zob. też C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, vol. VI, Parisiis 1846, s. 344‑
345; Słownik łacińsko ‑polski, red. M. Plezia, t. V: S‑Z, Warszawa 1979, s. 206.

35 Willelmi Malmesbiriensis Monachii Gesta Regum Anglorum, s.  380; zob. też przekład kroniki 
William of Malmesbury’s Chronicle of the Kings of England, s. 252; L. White Jr., Eilmer of Mal-
mesbury, s. 98; idem, Medieval Engineering and the Sociology of Knowledge, “Pacific Historical 
Review”, 1975, vol. 44, no 1, s. 5; idem, Medieval Uses of Air, s. 96; W. Hunt, Oliver of Malmes-
bury, s. 140; R.M. Thomson, Eilmer.; P. Nilson, Winged Man, s. 268.

36 L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 98‑99.
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w kwietniu 1066 r. Ponadto warto podkreślić, że Wiliam przebywając od 
czasów młodości w klasztorze w Malmesbury z całą pewnością zetknął się 
z mnichami, którzy osobiście znali bohatera przestworzy Eilmera 37. Wia‑
domości o erudycji Eilmera, jakie Wiliam z Malmesbury zamieścił w swej 
kronice były prawdziwe albowiem aż do XVI wieku w klasztorze znaj‑
dowały się prace z astrologii napisane przez śmiałka próbującego zdobyć 
przestworza 38. Otwartym pozostaje pytanie skąd benedyktyński mnich 
mógł zaczerpnąć inspiracji do wykonania tego eksperymentu. Wiliam 
opisując to wydarzenie stwierdził, że Eilmer chciał latać niczym Dedal 39. 
Tak więc starożytny mit o Dedalu i Ikarze mógł zainspirować mnicha do 
tej zaskakującej próby 40. Począwszy od IX wieku w Europie Zachodniej 
znana była legenda o podniebnej podróży Aleksandra Wielkiego, w sztu‑
ce romańskiej wątek ten był stosunkowo popularny 41, nie sposób jednak‑
że odpowiedzieć na pytanie czy Eilmer zapoznał się z nią. W literaturze 
średniowiecznej odnaleźć można wzmianki o legendarnym królu Bladu‑
dzie żyjącym w IX wieku, który miał sam skonstruować dla siebie skrzyd‑
ła i z powodzeniem wznieść się w przestworza, podobnie jak w  innych 
przypadkach katastrofą skończyło się lądowanie 42. W  czasach kiedy żył 
Eilmer powszechnie znane były także mity związane z wielkim magiem 

37 L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 98; J. Paz, Human Flight in Early Medieval England, s. 4; 
zob. też R.M. Thomson, Eilmer.

38 “Is erat literis” Willelmi Malmesbiriensis Monachii Gesta Regum Anglorum, s. 380; zob. też prze‑
kład kroniki William of Malmesbury’s Chronicle of the Kings of England, s. 252; M. Massip, Une 
victime, s. 203; L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 98; P. Nilson, Winged Man, s. 268; XVI 
wieczni autorzy przypisują Eilmerowi następujące traktaty: Astrologorum dogmata quaedam, 
De planetarum signis, De Geomantia W. Hunt, Oliver of Malmesbury, s. 140.

39 Willelmi Malmesbiriensis Monachii Gesta Regum Anglorum, s.  380; zob. też przekład kroniki 
William of Malmesbury’s Chronicle of the Kings of England, s. 252; J. Paz, Human Flight in Early 
Medieval England, s. 1‑2.

40 Odnośnie nawiązań do mitu o Ikarze i Dedalu w mitologii germańskiej, anglosaskiej zob. usta‑
lenia B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 63.

41 V.M. Schmidt, A Legend and its Image. The Aerial Flight of Alexander the Great in Medieval Art, 
Groningen 1995, s.  13 i n. Sama legenda zostanie zasygnalizowana w dalszej części tekstu. 
Zob. też recenzję tej pracy autorstwa Lawrence Nees, Victor M. Schmidt A Legend and its Image. 
The Aerial Flight of Alexander the Great in Medieval Art, Mediaevalia Groningana 17, Gronin‑
gen 1995, pp. XIV, 225, “The Journal of Medieval Latin”, 1997, vol. 7, s. 279‑281.

42 Zob. szerzej A.T. Fear, Bladud: The Flying King of Bath, “Folklore”, 1992, vol. 103, no 2, s. 222; 
J. Clark, Bladud of Batt: The Archaeology of a Legend, “Folklore”, 1994, vol. 105, s. 39 i n.; J. Paz, 
Human Flight in Early Medieval England, s. 3; recepcje dziejów króla Bladuda w późniejszej 
literaturze omówiła M.E. Ruggerini, Tales of Flight in Old Norse, s. 223 i n.; P. Nilson, Winged 
Man, s. 275; R. Newton, A History of Flying, s. 6; J.M. Hart, A British Icarus, “Modern Langu‑
age Notes”, 1910, vol. 25, no 8, s. 263; B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 14; C. Hart, The 
Dream of Flight, s. 20; S. Sarnowski, Żegluga powietrzna, s. 2; E. Banaszczyk, Na podbój nieba, 
s. 68‑69.
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Szymonem, którego na ziemię sprowadziła siła modlitwy św. Piotra, w ten 
sposób demony utrzymujące w powietrzu maga opuściły go, a on spadł 
na ziemię. Umierał w niełasce i niesławie, a lekarze nie byli wstanie mu 
pomóc 43. 
 Pamięć o  zaskakujących poczynaniach XI wiecznego mnicha prze‑
trwała nie tylko w  jego macierzystym klasztorze, dzięki pracy Wiliama 
z  Malmesbury postać Eilmera została uwieczniona w  kolejnych kroni‑
kach z XIII wieku autorstwa Helinanda mnicha z Froidmont koło Be‑
auvais, Alberica z  cysterskiego opactwa Trois ‑Fontaines koło Chalôns 
a nade wszystko została włączona do jednej z najważniejszych encyklo‑
pedii średniowiecza Speculum maius Wincentego z Beauvais 44. W wyniku 
błędnego odczytu kroniki opisującej dzieje Eilmera w XIV wieku znie‑
kształcono jego imię na Oliver, błąd ten pojawił się w pracy Polychroni-
con Ralpha Higdena, która przez następne wieki była jednym w ważniej‑
szych dzieł poświęconych historii Anglii 45. Historia Eilmera znanego już 
jako Oliver została następnie przytoczona przez biskupa Johna Wilkin‑
sa przy omawianiu pierwszych prób latania podejmowanych przez czło‑
wieka, dzieło Wilkinsa zostało spożytkowane przez Johna Wises w jednej 
z pierwszych i ważniejszych publikacji dotyczących latania ogłoszonych 
drukiem w Ameryce w 1850 r. 46 Tak więc można śmiało stwierdzić, że losy 
XI‑wiecznego zakonnika na trwale wpisały się w historię lotnictwa.
 Pozostali śmiałkowie, którzy próbowali pokonać w epoce średniowie‑
cza siłę grawitacji nie doczekali się aż tak wnikliwego rozpoznania w li‑
teraturze. W większości przypadków ich eksperymenty kończyły się tra‑
gicznie. Dostępne źródła nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie 
czy planując wykonanie skrzydeł zdawali sobie sprawę z końca jaki spot‑
kał innych pionierów „lotnictwa”. I  tak można wspomnieć o  próbach 

43 L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 99; P. Nilson, Winged Man, s. 275; E. Banaszczyk, Na 
podbój nieba, s. 69; zob. też A. van Muffling, Human Flight, s. 2; odnośnie legendy o Szymonie 
zob. szerzej Actus Petri cum Simone, [w:] Acta Apostolorum Apocrypha post Constantinum Tis-
chendorf, ed. R.A. Lipsius, pars prior, Lipsiae 1891, s. 48‑49, 83‑85; R. Kieckhefer, Magic in the 
Middle Ages, s. 34; S. Sarnowski, Żegluga powietrzna, s. 2; R. Hennig, Beiträge zur Frühgeschi-
chte, s. 103‑105; M.E. Ruggerini, Tales of Flight in Old Norse, s. 221‑222; C. Bonner, A Papyrus 
Describing Magical Powers, “Transactions and Proceedings of the American Philological Asso‑
ciation”, 1921, vol. 52, s. 117; A. Ferreiro, Simon Magus, Nicolas of Antioch, and Muhammad, 
“Church History”, 2003, vol. 72, no 1, s. 57‑58; zob. też J. Szövérffy, The Legends of St. Peter in 
Medieval Latin Hymns, “Traditio”, 1954, vol. 10, s. 284, 294, 298‑301, 314, 317.

44 M. Massip, Une victime, s. 201‑202; L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 102 i n; W. Hunt, Oli-
ver of Malmesbury, s. 140; R.M. Thomson, Eilmer.

45 Zakonnik bywał także nazywany Elmerem, Aethelmaerem zob. W. Hunt, Oliver of Malmesbu-
ry, s. 140.

46 Zob. szerzej uwagi L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 102 i n.
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podejmowanych w Andaluzji, Chorasanie (kraina historyczna położona 
w Azji Środkowej), Konstantynopolu, nad jeziorem trazymeńskim oraz 
Szkocji. 
 Pierwszy eksperyment przeprowadzono w Kordobie około 875 r. XVII 
wieczny historyk al ‑Maqqarī wspomina o Abū’l ‑Qāsim Abbās Ibn Firnās 
mieszkańcu Kordoby. Ten IX wieczny lekarz, poeta, wynalazca, zajmował 
się także muzyką. Słynął z wyjątkowego wynalazku, przebudował on jeden 
z pokoi w swym domu tak aby widz mógł spoglądać na gwiazdy, chmu‑
ry a nawet słyszeć dźwięki grzmotów i podziwiać błyskawice. Wśród dłu‑
giej listy rozmaitych eksperymentów znaleźć się miała także próba latania. 
W tym celu pokrył swe ciało piórami, przymocował skrzydła do ciała i rzu‑
cił się w przestworza 47. Wedle XVII wiecznego kronikarza świadkiem jego 
dokonania byli liczni wiarygodni mężowie, śmiałek miał przelecieć spory 
dystans, niestety problemy pojawiły się podczas lądowania. Upadek spowo‑
dował, że lotnik uszkodził sobie kręgosłup, a jak nadmienia kronikarz spo‑
wodowane to było tym, że wynalazek nie został wyposażony w ogon, a ptaki 
podczas lądowania przecież rozszerzają ogony co umożliwia im łagodniej‑
sze podejście do ziemi 48. W kronice al ‑Maqqarī zamieścił fragment poezji 
autorstwa Múmen Ibn Sa’íd Ibn Ibráhima poety nadwornego Muhammada 
I emira Kordoby żyjącego w IX wiecznego, opisujący dokonania śmiałka. 
Miał on lecieć szybciej niż feniks kiedy pokrył swe ciało piórami sępa 49.
 Niemalże w  identycznym momencie kiedy Eilmer szybował w Mal‑
mesbury zbliżoną próbę podjął uczony leksykograf, jeden z  przedniej‑
szych znawców kaligrafii al ‑Jauharī (Abū Nasr Ismāil b. Hammād). Ba‑
dacze nie są zgodni odnośnie dokładnej daty podjęcia przezeń próby lotu 
kiedy to wyposażony w  drewniane skrzydła skoczył z  dachu meczetu 
w Niszapur (miasta obecnie położnego w Iranie) w krainie Chorosan (po‑
dawane są następujące daty: 1002, 1003, 1008, 1009‑1010) 50. 

47 The History of the Mohammedan Dynasties in Spain extracted from the Nafhu ‑T ‑Tíb Min Ghosni‑
‑L ‑Andalusi ‑R ‑Rattíb Wa Táríkh Lisánu ‑D ‑Dín Ibni ‑L ‑Khattíb, by Ahmed Ibn Mohammed Al‑
-Makkarí, translated from the copies in the Library of the British Museum, by P. de Gayangos, 
vol. I, London 1840, s. 148; R. Hennig, Beiträge zur Frühgeschichte, s. 108‑109; B. Laufer, The 
Prehistory of Aviation, s. 66; C. Hart, The Dream of Flight, s. 90‑91; L. White Jr., Eilmer of Mal-
mesbury, s. 100; Bonnie J. Rough, The Birdmen, “The Iowa Review”, 2006/2007, vol. 36, no 3, 
s. 29‑30; R.M. Thomson, Eilmer.; P. Nilson, Winged Man, s. 271.

48 The History of the Mohammedan Dynasties, s. 148; B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 66; 
L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 100‑101.

49 Zob. stosowny fragment napisany po arabsku w pracy The History of the Mohammedan Dyna-
sties, nr 34 s. 426; angielski przekład tego fragmentu poezji zamieścił L. White Jr., Eilmer of 
Malmesbury, s. 101 zob. też przypis nr 24 tamże, s. 109; C. Hart, The Dream of Flight, s. 90.

50 L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 100; C. Hart, The Dream of Flight, s. 91; P. Nilson, Winged 
Man, s. 270; E. Banaszczyk, Na podbój nieba, s. 72.
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 Kolejna próba, która miała miejsce w 1162 r. podobnie jak poprzednia 
skończyła się tragicznie. Tym razem w Konstantynopolu rozbił się śmia‑
łek, który po wspięciu na Hipodrom podjął próbę lotu. W miejsce skrzy‑
deł z  lotek ptasich próbował unosić się w powietrzu łapiąc wiatr w tka‑
ninę przypominającą żagiel 51. Niestety jego wynalazek okazał się mało 
skuteczny, uderzył z taką siłą w ziemię, że jak odnotował kronikarz zła‑
mał nie tylko kark, ręce i nogi ale i niemalże wszystkie kości. Próbę tę ga‑
wiedź w Konstantynopolu zapamiętała na długo, śmiejąc się z nieszczęś‑
nika, naśladowano nawet ruchy rąk niedoszłego zdobywcy przestworzy 52. 
Jednym ze świadków tej tragedii był cesarz, warto podkreślić, że próbował 
on zniechęcić śmiałka do skoku 53.
 Ludzie od wieków marzyli o unoszeniu się w przestworzach, myśl ta za‑
przątnęła głowę także Włochom, który niemalże 500 lat po próbie Eilmera 
z Malmesbury podjęli to wyzwanie. Clive Hart omawiając dzieje idei unie‑
sienia się w przestworza przytoczył historię próby lotu, która została zarzu‑
cona tuż przed finalizacją. Franciszkanin Salimbene żyjący w XIII wieku 
opisał dzieje pewnego florenckiego uczonego (tytułuje go magistrem po‑
nadto podkreśla jego wykształcenie magnus magister in gramatica) Boncom‑
pagnus. Przebywał on w Bolonii dokładnie w tym samym czasie co poboż‑
ny franciszkanin Jan z Vicenzy. Boncompagnus próbował odciągnąć uwagę 
wiernych od kazań głoszonych przez zakonnika i skupić ją na sobie. W tym 
celu zapowiedział, że potrafi latać. Wieść ta szybko obiegła miasto, lud gre‑
mialnie udał się na pobliskie wzgórza aby obserwować to wydarzenie. Bon‑
compagnus stał na wzgórzu ze zrobionymi przez siebie skrzydłami, w ostat‑
niej chwili zrezygnował z realizacji swego planu – wydarzenie to zanotował 
Salimbene w swej kronice pod rokiem 1233 54.

51 Zob. szerzej opis w kronice Niketasa Choniatesa pochodzącej z XIII wieku Nicetae Acominati 
Choniatae, Magni Logothetae Secretorum, Inspectoris et Iudicis veli, Praefecti Sacri cubiculi, Impe-
rii Graeci Historia, ab anno MCXVII in quo Zonaras definit, usque ad annum MCCIII Libris XIX 
descripta, Iterata editio graecolatina, Hieronymo Wolfio Oetingensi interprete, 1593, s. 130‑131; 
zob. też R. Knolles, The Generall Historie of the Turkes from The first beginning of that Nation 
to the rising of the Othoman Familie with all the notable expeditions of the Christian Princes aga-
inst them together with The Lives and Conquests of the Othoman Kings and Emperours, London 
1603, s. 37; C. Hart, The Dream of Flight, s. 93‑94; B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 66‑67; 
L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 98; P. Nilson, Winged Man, s. 271; R. Hennig, Beiträge zur 
Frühgeschichte, s. 109‑110; S. Sarnowski, Żegluga powietrzna, s. 5; E. Banaszczyk, Na podbój 
nieba, s. 72.

52 Nicetae Acominati Choniatae, s.  131; R.  Knolles, The Generall Historie of the Turkes, s.  37; 
C. Hart, The Dream of Flight, s. 93.

53 Zob. szerzej Nicetae Acominati Choniatae, s. 131; R. Knolles, The Generall Historie of the Turkes, 
s. 37; C. Hart, The Dream of Flight, s. 94.

54 Historię tę zrelacjonował C. Hart, The Dream of Flight, s. 94; zob. szerzej fragment kroniki opi‑
sujący to wydarzenie Cronica fratris Salimbene de Adam ordinis Minorum, ed. O. Holder ‑Egger, 
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 Kolejny Włoch Giovanni Battista Danti z Perugii miał w 1490 r. przele‑
cieć nad jeziorem Tranzymeńskim w samodzielnie skonstruowanym szy‑
bowcu. Abstrahując od pokonanego dystansu, który był nieosiągalny w tej 
epoce, wiarygodność tego przypadku jak podkreślał Lynn White podważa 
fakt, że informacja o tym wydarzeniu pojawiła się dopiero w 1648 r. 55 Co 
warte jest podkreślenia próba z 1490 r. Giovanniego Battisty Dante miała 
zostać poprzedzona w 1456 r. Wówczas to podczas przyjęcia, odbywają‑
cego się w Perugii, ku wielkiemu zaskoczeniu gości, wspiął się na wieżę 
kościelną po czym dzięki skrzydłom szybował niczym ptak. Niestety frag‑
ment jego wynalazku uległ zniszczeniu z tego powodu musiał wylądować 
na dachu świątyni 56. 
 Inny Włoch Giovanni Damiani w  1507  r. wyposażony w  sztuczne 
skrzydła spróbował wznieść się nad mury zamku Stirling w Szkocji 57. Nie‑
stety eksperyment ten nie udał się, szczęśliwie przeżył katastrofę łamiąc 
sobie jedynie nogę. Jak sam miał oznajmić przyczyna katastrofy tkwiła 
w błędnym doborze piór. Skorzystał bowiem z upierzenia kurczaków, któ‑
rych naturalną cechą jest przecież chodzenie po ziemi, a nie szybowanie 
w przestworzach 58. Warto podkreślić, że podobnie jak Eilmer Damiani był 
duchownym, w 1504 r. został mianowany opatem klasztoru premonstra‑
tensów w Tungland 59. Zanim król Szkocji mianował go opatem w Tun‑
gland Giovanni Damiani znany był raczej jako lekarz, architekt, alche‑
mik niż jako duchowny 60. Warto także nadmienić, że kiedy  jesienią 1507 r. 

[w:] Monumenta Germaniae Historica. Series Scriptorum, t. 32, Hannoverae ‑Lipsiae 1905‑1913, 
s. 76‑78.

55 L. White Jr., Eilmer of Malmesbury, s. 103; zob. szerzej C. Hart, The Dream of Flight, s. 95‑97 
tam angielskie tłumaczenie pracy Cesare Alessi opisującej to wydarzenie; por. P. Nilson, Win-
ged Man, s. 278; A. van Muffling, Human Flight, s. 3; zob. też R. Hennig, Beiträge zur Frühge-
schichte, s. 114‑115; B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 67; M. Massip, Une victime, s. 211.

56 Zob. szerzej tłumaczenie angielskie kroniki spisanej w Perugii opisującej to wydarzenie A. van 
Muffling, Human Flight, s. 3; zob. też C. Hart, The Dream of Flight, s. 95; P. Nilson, Winged 
Man, s. 278; S. Sarnowski, Żegluga powietrzna, s. 6; E. Banaszczyk, Na podbój nieba, s. 73.

57 Fakt ten został uwieczniony przez mało przychylnego śmiałkowi poetę zob. szerzej B.S. Hay, 
Wiliam Dunbar’s Flying Abbot: Apocalypse Made to Order, „Studies in Scottish Literature”, 1974, 
vol. 11, no 4, s. 217‑225; zob. też C. Hart, The Dream of Flight, Appendix D s. 169‑175.

58 I. Leslaeo, De Origine, Moribus, et Rebus Gestis Scotorum Libri Decem, Romae 1578, s. 346; zob. 
też przypis nr 79 i 90 M.E. Ruggerini, Tales of Flight in Old Norse, s. 223, 228; C. Hart, The Dre-
am of Flight, s. 97‑98.

59 Bonnie J. Rough, The Birdmen, “The Iowa Review”, 2006/2007, vol. 36, no 3, s. 30; L. White Jr., 
Eilmer of Malmesbury, s. 103‑104; B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 68; P. Nilson, Winged 
Man, s. 273‑274.

60 Zob. I. Leslaeo, De Origine, Moribus, s. 345‑346; B.S. Hay, Wiliam Dunbar’s Flying Abbot, s. 217 
i n.; odnośnie działalności Giovanniego zob. Accounts of the Lord High Treasurer of Scotland, ed. 
J. Balfour Paul, vol. III A.D. 1506‑1507, Edinburgh 1901, s. LXXXVI ‑LXXXVII, 179, 375, 376, 
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próbował wzbić się w przestworza planował dolecieć aż do Francji, a co 
ważne uważał, że dotrze tam szybciej niż wysłannicy władcy Szkocji 61. 
 Ludzie średniowiecza nie tylko próbowali przeprowadzać ekspery‑
menty z unoszeniem się w przestworzach lubowali się także w licznych 
legendach i podaniach opisujących takie wydarzenia 62. Jedną z nich była 
przytoczone wyżej podania o królu Bladudzie czy o Szymonie Magu. War‑
to także wspomnieć o legendzie związanej z osobą Gerberta z Aurillac 63, 
który do historii przeszedł jako papież Sylwester II. Zarzucano mu bo‑
wiem konszachty diabelskie, czym miano tłumaczyć sposób w jaki posiadł 
tak rozległą wiedzę zwłaszcza odnoszącą się do matematyki, geometrii 
czy astronomii 64. Kontakty z siłami nieczystymi to wątek, który pojawia 
się już w pracy piszącego w latach 80tch XI wieku kardynała Beno, prze‑
ciwnika silnej władzy papieskiej a zwolennika cesarza Henryka IV. Tak 
więc konflikt polityczny pomiędzy papiestwem a  cesarstwem był przy‑
czyną czarnej legendy papieża Sylwestra  II 65. Zarzucano  Gerbertowi 

406. Częsty pobyt króla w zamku Stirling oraz liczne kontakty dworu władcy z opatem Tun‑
gland wzmiankowane są w: Accounts of the Lord High Treasurer of Scotland, ed. J. Balfour Paul, 
vol. IV A.D. 1507‑1513, Edinburgh 1902, passim.

61 I. Leslaeo, De Origine, Moribus, s. 346; B. Laufer, The Prehistory of Aviation, s. 67‑68; C. Hart, 
The Dream of Flight, s. 97; B.S. Hay, Wiliam Dunbar’s Flying Abbot, s. 218; zob. też R. Hennig, 
Beiträge zur Frühgeschichte, s. 115.

62 Kwestia podejmowanych prób wzniesienia się przez człowieka w powietrze poruszana w sa‑
gach skandynawskich została wnikliwie omówiona w pracy M.E. Ruggerini, Tales of Flight in 
Old Norse, s. 218 i n.; T. Laidoner, The Flying Noaidi of the North: Sámi Tradition Reflected in the 
Figure Loki Laufeyjarson in Old Norse Mythology, “Scripta Islandica”, 2012, vol. 63, s. 74‑75; por. 
R. Hennig, Beiträge zur Frühgeschichte, s. 101; E. Banaszczyk, Na podbój nieba, s. 69; S. Sarnow‑
ski, Żegluga powietrzna, s. 1; J. Paz, Human Flight in Early Medieval England, s. 15‑16; zob. też 
uwagi P. Nilson, Winged Man, s. 271.

63 O jego rzekomych zainteresowaniach magią zob. szerzej E.R. Truitt, Celestial Divination and 
Arabic Science in Twelfth -Century England: The History of Gerbert of Aurillac’s Talking Head, 
“Journal of the History of Ideas”, 2012, vol. 73, no 2, s. 201 i n.; W. Eamon, Technology as Magic, 
s. 174, 180.

64 R. Allen, Gerbert, Pope Silvester II, “The English Historical Review”, 1892, vol. 7, no 28, s. 631; 
O.G. Darlington, Gerbert, the Teacher, “The American Historical Review”, 1947, vol. 52, no 3, 
s. 466; M. Sherwood, Magic and Mechanics in Medieval Fiction, “Studies in Philology”, 1947, 
vol. 44, no 4, s. 585; D. Rollo, Glamorous Sorcery. Magic and Literacy in the High Middle Ages, 
Minneapolis – London 2000, s. 3‑13; zob. też W. Brojer, Pakt z diabłem w średniowieczu, jeden 
motyw – dwa modele, [w:] Ludzie kościół wierzenia, s. 356‑358; idem, Diabeł w wyobraźni śred-
niowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie, Wrocław 2003, s. 216‑217. Odnośnie wie‑
dzy matematycznej Gerberta zob. szerzej L. Atkinson, When the Pope Was a Mathematician, 
„The College Mathematics Journal”, 2005, vol. 36, no 5, s. 355 i n.

65 Gerbert miał między innymi przywoływać diabła aby wypytać go o datę swej śmierci, uzyskał 
odpowiedź, że nie umrze dopóki nie odprawi mszy w Jerozolimie, wysłannik piekieł nie poin‑
formował papieża, że jeden z kościołów w Rzymie był w ten sposób określany R. Allen, Gerbert, 
Pope Silvester II, Appendix The Legendary Gerbert s. 665‑666; E.R. Truitt, Celestial Divination 
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z   Aurillac, że na grzbiecie diabła miał unosić się w  powietrzu. Diabeł 
w ten sposób wyratował go z opresji, kiedy chciał posiąść wiedzę tajem‑
ną od pewnego Saracena i musiał ratować się ucieczką ukrywając się pod 
drewnianym mostem 66. 
 Wybitnego XIII wiecznego filozofa Alberta Wielkiego także łączono 
z planami budowy specjalnej machiny latającej, przypisywano mu rów‑
nież zainteresowanie magią 67. Co ciekawe owe tajemnicze urządzenie 
miało być na tyle skuteczne, że uniosło nie tylko samego dominikanina 
ale i  córkę króla Francji, którą w  ten sposób miał przetransportować do 
Kolonii 68. 
 Najsłynniejsza opowieść epoki średniowiecza o unoszeniu się w po‑
wietrzu opisuje dokonania Aleksandra Wielkiego. Podróżował on w po‑
wietrzu w specjalnym koszu, a napęd tej machiny stanowiły dwa głodne 
gryfy. Zachęcał je w bardzo prosty sposób do lotu, otóż ów wybitny władca 
trzymał nad ich głowami kawałek mięsa 69. Na marginesie lotniczej podró‑
ży władcy można wspomnieć, że po jej zakończeniu (miała miejsce kata‑
strofa lotnicza ale główny bohater nie odniósł najmniejszego uszczerbku) 
podjęta została druga wyprawa tym razem w głąb oceanu 70. Aleksander 
skonstruował tę zaskakującą machinę latającą gdyż chciał wznieść się do 
nieba aby sprawdzić czy jest ono tożsame z tym, które widać z ziemi 71. 
 Podsumowując uwagi odnoszące się do zagadnienia prób wzniesienia 
się w powietrze w epoce średniowiecza warto zwrócić uwagę na jeszcze 

and Arabic Science, s. 209‑210; W. Brojer, Pakt z diabłem, s. 356; H. Manikowska, Jerozolima – 
Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008, s. 316.

66 Zob. szerzej Willelmi Malmesbiriensis Monachii Gesta Regum Anglorum, s.  274; William of 
Malmesbury’s Chronicle of the Kings of England, s. 174; R. Allen, Gerbert, Pope Silvester II, Ap‑
pendix The Legendary Gerbert s. 664; P. Nilson, Winged Man, s. 275; W. Brojer, Pakt z diabłem, 
s. 356.

67 Spośród przebogatej literatury odnośnie postaci Alberta Wielkiego zob. szerzej uwagi odnoszą‑
ce się do jego działalności naukowej i zainteresowań magią D.J. Collins, Albertus, Magnus or 
Magus? Magic, Natural Philosophy, and Religion Reform in the Late Middle Ages, “Renaissance 
Quarterly”, 2010, vol. 63, no 1, s. 2 i n., 14 i n.; L. Thorndike, Further Consideration of the Exper-
imenta, Speculum Astronomiae, and De Secretis Mulierum Ascribed to Albertus Magnus, “Specu‑
lum”, 1955, vol. 30, no 3, s. 423 i n.; W. Eamon, Technology as Magic, s. 174; J. Sokolski, Wstęp, 
[w:] Pseudo ‑Albert Wielki Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych, oprac. 
J. Kroczak, J. Sokolski, J. Zagożdżon, Wrocław 2014, s. 15.

68 P. Nilson, Winged Man, s. 275.
69 P. Nilson, Winged Man, s. 275; E. Banaszczyk, Na podbój nieba, s. 68. Odnośnie genezy wspo‑

mnianej legendy zob. szerzej ustalenia V.M.  Schmidt, A  Legend and its Image, s.  9‑11; por. 
C. Hart, The Dream of Flight, s. 19 i n.

70 V.M. Schmidt, A Legend and its Image, s. 12 i n.
71 Zob. edycję legendy pochodzącej z rękopisy z ok. 1000 r. V.M. Schmidt, A Legend and its Image, 

s. 12
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jeden aspekt – samej wizji powietrza. Zdaniem badaczy czasem zrówny‑
wano je z strukturą oceanu 72. Konsekwencją tego sposobu myślenia było 
postrzeganie machin latających jako okrętów żeglujących w  przestwo‑
rzach. Z  tego powodu w  licznych podania odnotowano fakt pojawienia 
się tych nieziemskich okrętów 73. W źródłach średniowiecznych odnaleźć 
można wzmianki o spadających z nieba kotwicach, ten niespodziewany 
fakt alarmował społeczność wiernych, którzy następnie byli świadkami jak 
podniebni przybysze próbują odciąć linę kotwiczną i kontynuować żeglu‑
gę w przestworzach 74. 
 Jak nadmieniają autorzy najnowszej krytycznej edycji dzieła Ger‑
wazego z Tilbury Otia imperialia temat statków pojawiających się w po‑
wietrzu był obecny w celtyckich legendach 75. Informację o tym, że okręt 
wraz z załogą był widziany w powietrzu nad Clonmacnoise odnotowa‑
no w spisanych w XV wieku rocznikach Ulsteru pod rokiem 748 76. Nie‑
stety roczniki nie podają żadnych dalszych szczegółów odnośnie tego 
nadprzyrodzonego wydarzenia 77. Wydarzenie z Clonmacnoise w świetle 
innych źródeł miało mieć miejsce w 743, 744 bądź 748/749 roku 78.  Okręty 

72 Zob. szerzej C. Hart, The Dream of Flight, s. 105‑106; W.K. Kelly, Curiosities of Indo -European 
Tradition and Folk -Lore, London 1863, s.  11 i  n.; B.C.  Spooner, Cloud Ships over Cornwall, 
“Folklore”, 1961, vol. 7, no 1, s. 323; odnośnie wizji postrzegania powietrza zob. szerzej uwagi 
L. White Jr., Medieval Uses of Air, s. 94.

73 P. Nilson, Winged Man, s. 279.
74 Zagadnienie pojawiania się tych kotwic zostało omówione przez M. Ross, Anchors in a Three‑

-Decker World, „Folklore”, 1998, vol. 109, s. 63 i n.
75 Zob. szerzej uwagi dotyczące chronologii zamieszczania tych informacji J. Carey, Aerial Ships 

and Underwater Monasteries: The Evolution of a Monastic Marvel, “Proceedings of the Harvard 
Celtic Colloquium”, 1992, vol. 12, s. 21; zob. też uwagi L. Gougaud, L’Aéronef dans les légendes 
du Moyen Age, s. 355 i n.

76 Zob. szerzej Gervase of Tilbury Otia Imperialia. Recreation for an Emperor, ed and translated 
by S.E. Banks, J.W. Binns, Oxford 2002, przypis nr 5 s. 80; M. Ross, Anchors in a Three ‑Decker 
World, s. 63.

77 Annala Uladh: Annals of Ulster otherwise Annala Senait, Annals of Senat: a chronicle of Irish affairs 
from A. D. 431 to A.D. 1540, ed. with translation and notes by W.M. Hennessy, vol. I A.D. 431‑
1056, Dublin 1887, s. 213.

78 Zob. szerzej J. Carey, Aerial Ships and Underwater Monasteries, s. 16; por. uwagi dotyczące recep‑
cji tego tematu L. Gougaud, L’Aéronef dans les légendes du Moyen Age, s. 356; zob. też The Irish 
version of the Historia Britonum of Nennius, edited with translation and notes by J. Henthorn 
Todd, Dublin 1848, s. 211, 213; zob. wzmiankę o statkach z załogą unoszących się w powietrzu 
widzianych w 743 r. Annals of the Kingdom of Ireland, by the Four Masters, from the earliest period 
to the year 1616, ed. by J. O’Donovan, vol. I, Dublin 1856, s. 347; por. informacje o wyjątkowych 
opadach śniegu w 744 r. ponadto tegoż roku widziane były okręty w powietrzu wraz z załogą 
The Annals of Clonmacnoise form the earliest period to A.D. 1408, translated into English A.D. 
1627 by C. Mageoghagan edited by D. Murphy, Dublin 1896, s. 118; zob. też Naues in [a]ere 
uise sunt cum uiris suis rok 749 The Annals of Tigernach, ed. W. Stokes, “Revue Celtique”, 1896, 
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żeglujące w  powietrzu wzmiankowane są ponadto w  pismach bisku‑
pa Dublina Patryka (1074‑1084) 79. Jak podkreśla John Carey w traktacie 
De mirabilibus Hiberniae autorstwa wspomnianego biskupa znajduje się 
informacja o okręcie żeglującym w powietrzu 80. Kontekst wzmiankowa‑
nej opowieści został niemalże powtórzony w pracy De Ingantaib Érenn za‑
chowanej w tzw. Book of Ballymote a pochodzi z rękopisu z tzw. Book of 
Glendalough 81. 
 Wzmianka o niezwykłym okręcie została następnie rozbudowana: za‑
łoga okrętu widząc wiernych zgromadzonych w kościele w Clonmacnoi‑
se rzuciła kotwicę, która utkwiła w posadzce świątyni. Jeden z „żeglarzy” 
zszedł na ziemię, poruszał się jakby pływał w powietrzu. Kiedy dotarł do 
kotwicy został pochwycony przez wiernych, miał zwrócić się do nich bła‑
gając w  imię Boże aby go wypuścili gdyż utonie, po czym powrócił do 
swej załogi i pożeglowali dalej 82.  Zdaniem badaczy wątek pojawiający się 
w celtyckich i irlandzkich źródłach został następnie zapożyczony i wyko‑
rzystany w pracy zwanej jako Speculum Regale. W pochodzącym z XIII 
wieku utworze pt. Konungs skuggsjá tłumaczonym jako Speculum regale, 
spisanym dla celów edukacyjnych dla przyszłego władcy króla Magnusa 
Lagabote, znajduje się niezwykle interesujący fragment, zawierający nie‑
co zmodyfikowaną opowieść o wydarzeniach z Clonmacnoise. 
 W 956 r. wierni uczestniczący w niedzielnej mszy w kościele św. Kia‑
ran z Saigir (Ciarán of Clonmacnoise) w Cloena byli świadkami zaska‑
kującego wydarzenia, kotwica podniebnego statku utkwiła w łuku powy‑
żej drzwi świątyni. Jak informuje Speculum Regele ujrzano okręt z załogą, 
spośród której jeden osobnik zszedł po linie tak aby uwolnić kotwicę. 
Sposób poruszania rękami i  stopami jak również całe jego zachowanie 
przypominały ruchy osoby płynącej w wodzie. Kiedy zszedł na dół i pró‑
bował uwolnić kotwicę wówczas wierni podjęli próbę schwytania go, jed‑
nakże miejscowy ordynariusz nakazał wypuszczenie przybysza. Uważał 

vol. 17, s. 250; por. elektroniczną wersję Annals of Tigernach http://www.ucc.ie/celt/published/
T100002A/index.html (dostęp 9.03.2016 r.).

79 M. Ross, Anchors in a Three ‑Decker World, s. 63
80 J. Carey, Aerial Ships and Underwater Monasteries, s. 16‑17.
81 J.  Carey, Aerial Ships and Underwater Monasteries, s.  17; M.  Ross, Anchors in a  Three ‑Decker 

World, s. 64.
82 Zob. szerzej tłumaczenie angielskie rękopisu spisanego w XIV bądź XV wieku MS XXVI ze 

zbiorów Advocates Library Edinburg, wątek ten najprawodpodobniej powstał już w XIII wie‑
ku, mógł on zainspirować autora Speculum Regale J. Carey, Aerial Ships and Underwater Mona-
steries, s. 18. Zob. też angielskie tłumaczenie (bez podania źródła, autor jedynie odnotował, że 
Irlandzki żył w XIV lub XV w.) legendy o statku unoszącym się w powietrzu nad Clonmacnoi‑
se K. Hurlstone Jackson, A Celtic Miscellany: Translations form the Celtic Literatures, Cambridge 
1951, nr 138 s. 178‑179.
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bowiem, że może to być dlań śmiertelne tak jak dla osoby, która jest prze‑
trzymywana pod wodą. Tajemniczy gość powrócił na okręt, którego zało‑
ga przecięła linę kotwiczną i odpłynęła w przestworza. Kotwicę pozosta‑
wiono w kościele jako świadectwo tegoż wydarzenia 83. Podobną opowieść, 
miejsce akcji przeniesione zostało z Irlandii do Anglii, odnotował także 
Gerwazy z Tilbury w swym napisanym na początku XIII wieku dziele 
Otia Imperialia 84. Nie wzmiankując niestety nazwy miejscowości poło‑
żonej w Anglii opisał niemalże identyczne wydarzenie, z jedną wszakże 
różnicą. W tym przypadku miejscowa ludność pochwyciła tajemniczego 
przybysza, który zszedł z okrętu aby odciąć linę kotwiczną. Niestety nie 
przeżył on, udusił się. Po godzinie jego towarzysze odpłynęli odcinając 
kotwicę, którą wierni pozostawili aby upamiętnić to wydarzenie 85. 
 Celtyckie i iryjskie legendy inspirowały nie tylko mieszkańców Skan‑
dynawii. Spośród kronikarzy, którzy sięgnęli po wątek statku żeglujące‑
go w przestworzach należy wspomnieć o pracy datowanej na rok 1184 r. 
napisanej przez Geoffrey przeora St. Peter of Vigeois 86. Zanotował on, że 
taki okręt pojawił się nad Londynem w 1122 r., kotwica spadła w środku 

83 Zob. Speculum Regale. Konungs ‑Skuggsjá. Konge – Speilet et philosophisk ‑didaktisk skrift, forfat-
tet i norge mod slutningen af det tolfte aarhundrede. Tilligemed et samtidigt Skrift om den norske 
Kirkes Stilling til Staten, Christiana 1848, s. 27‑28; zob. angielski przekład The King’s Mirror 
(Speculum Regale – Konungs Skuggsjá), translated from the Old Norwegian by Laurence Mar‑
cellus Larson, New York 1917 (Scandinavian Monographs vol. III The King’s Mirror), s. 116‑
117; L. Gougaud, L’Aéronef dans les légendes du Moyen Age, s. 355‑356; J. Carey, Aerial Ships and 
Underwater Monasteries, s. 19; M. Ross, Anchors in a Three ‑Decker World, s. 64; zob. też analizę 
zapisów dotyczących Irlandii w Speculum Regale w kontekście nawiązań do podań i legend Ir‑
landzkich w tym podań o latających okrętach K. Meyer, The Irish Mirabilia in the Norse “Specu-
lum Regale”, “Folklore”, 1894, vol. 5, no 4, nr 19 s. 312‑313. 

84 Odnośnie postaci kronikarza zob. uwagi W. Maaz, Gervasius v. Tilbury, [w:] Lexikon des Mittel-
alters, bd. IV, München – Zürich 1989, kol. 1361.

85 Des Gervasius von Tilbury Otia Imperialia, hrsg. F. Liebrecht, Hannover 1856, Prima Decisio 
Caput XIII De mari, s. 2‑3; Gervase of Tilbury Otia Imperialia, s. 80‑81; L. Gougaud, L’Aéronef 
dans les légendes du Moyen Age, s. 354 i n.; W.K. Kelly, Curiosities of Indo -European, s. 12; J. Carey, 
Aerial Ships and Underwater Monasteries, s. 19‑20; B.C. Spooner, Cloud Ships, s. 323; M. Ross, 
Anchors in a Three ‑Decker World, s. 64; W. Jones, Crudelities Past and Present including sea and 
seamen, miners, amulets and talismans, rings, word and letter divination, numbers, trials, exorcising 
and blessing of animals, birds, eggs, and luck, London 1880, s. 3.

86 Odnośnie datacji zabytku zob. szerzej informacje wydawcy kroniki Chronica Gavfredi coenobi-
tae monasterii D. Martialis Lemovicensis, ac prioris Vosiensis coenobii, A Roberto Rege ad annum 
MCLXXXIV. Ex veteri Turrium in Lemovicensibus codice, aliisque MSS. quorum quatuor habui 
Apographa VV.  CC.  Henrici lustelli, Joannis Bouchetii, Joannis Beslii, ac nostrum, [w:] Rerum 
Aquitanicarum collectio. Novae Bibliothecae manuscriptor. librorum, vol. II, Parisiis 1657, Sylla‑
bus eorum quae in tomo II Novae Bibliothecae Mss. librorum sive corpore Rerum Aquitanica‑
rum continentur, Sectio prima nr 11 [brak paginacji].
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miasta. Wzorem poprzednich opowieści znów spośród załogi zszedł na 
ziemię jeden „żeglarz” aby uwolnić okręt od kotwicy 87.
 Odmienny wątek związany ze statkiem unoszącym się w  powietrzu 
odnotowano we Francji. Biskup Agobard z Lyonu około 820 r. piętnował 
przekonanie panujące wśród okolicznej ludności, że czarownicy żeglujący 
takim nieziemskim okrętem podkradali owoce i plony z pól 88.
 Na marginesie rozważań dotyczących podejmowania prób latania 
w wiekach średnich warto podkreślić, że od wieków ludzkość analizowa‑
ła strukturę budowy skrzydeł ptaków i nietoperzy, na długo przed Leonar‑
dem da Vinci szkice takie sporządził w XIII wieku Villard de Honneco‑
urt 89. Szkice te umożliwić miały skonstruowanie człowiekowi mechanizmu 
umożliwiającego lot. Sygnalizując kwestię wynalazków warto zwrócić uwa‑
gę na zaskakujący projekt autorstwa wybitnego, używając dzisiejszej termi‑
nologii, inżyniera (a zarazem osoby interesującej się magią i alchemią) Kon‑
rada Kyesera 90. Był on autorem wyjątkowego dzieła Bellifortis (1405 r.) gdzie 
wśród rozlicznych szkiców machin oblężniczych i wszelkich narzędzi ma‑
jących na celu usprawnienie prowadzenia działań zbrojnych (dział, rakiet, 
pojazdów, katapult etc.) zamieścił rysunki niespotykanych wynalazków, 

87 Gavfredi coenobitae monasterii D.  Martialis Lemovicensis, s.  299‑300; M.  Ross, Anchors in 
a Three ‑Decker World, s. 64; C. Hart, The Dream of Flight, s. 105; L. Gougaud, L’Aéronef dans les 
légendes du Moyen Age, s. 356‑357.

88 S. Agobardi episcopi lugdunensis, Liber contra insulam vulgi opinionem de grandine et tonitruis, 
[w:] Patrologia Latina, ed. J.P. Migne, vol. 104, Paryż 1864, kol. 147‑148; C. Hart, The Dream of 
Flight, s. 104‑105; R. Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, s. 46; M. Oziębłowski, Motyw lotu 
czarownic, s. 63. Zob. też rozważania dotyczące Magonii regionu gdzie pojawił się ten pogląd 
i skąd miały pochodzić okręty unoszące się w powietrzu, ich załoga miała zawrzeć pakt z oso‑
bami kontrolującymi pogodę, którzy za opłatą zsyłami gromy i nawałnice powodujace, że owo‑
ce spadały z drzew a zboże z kłosów, następnie wspomniani żeglarze zbierali plony i odlatywali 
z powrotem do Magonii J. Allen Cabaniss, Agobard of Lyons, “Speculum”, 1951, vol. 26, no 1, 
s. 52; M. Ross, Anchors in a Three ‑Decker World, s. 64‑65; W. Jones, Crudelities Past and Present, 
s. 2‑3; E.S. McCartney, Hither and Yonder: Parallels, “The Classical Journal”, 1924, vol. 20, no 1, 
s. 40; eadem, Greek and Roman Weather Lore of Two Destructive Agents, Hail and Drought, “The 
Classical Weekly”, 1934, vol. 28, no 2, s. 9‑10; W.M. S. Russell, More about Folklore and Litera-
ture, “Folklore”, 1983, vol. 94, no 1, s. 16.

89 P. Nilson, Winged Man, s. 282; L. White, Medieval Engineering, s. 13.
90 Odnośnie postaci Kyesera i znaczenia jego prac zob. szerzej uwagi L. White, Medieval Engi-

neering, s. 18; idem, Kyeser’s “Bellifortis”, s. 436‑441; C. Hart, The Dream of Flight, s. 36 i n., 64 
i n.; K. Ludwig, Kyesser, Conrad, [w:] Lexikon des Mittelalters, bd. V, München – Zürich 1991, 
kol. 1595‑1596; W. Eamon, Books of Secrets in Medieval and Early Modern Science, “Sudhoffs 
Archiv”, 1985, bd 69, h.  1, s.  33; W.  Eamon, Technology as Magic, s.  186‑191; A.H.  Nelson, 
Six -Wheeled Carts: An Underview, “Technology and Culture”, 1972, vol. 13, no 3, s. 401 i n.; 
R. Hennig, Beiträge zur Frühgeschichte, s. 113; B. Láng, Unlocked Books. Manuscripts of Learned 
Magic in the Medieval Libraries of Central Europe, Pennsylvania 2008, 49, 71‑78, 212, 233‑234; 
P.O. Long, Power, Patronage, and the Authorship of Ars, s. 6‑8.
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snuł choćby plany budowy dziwnych pojazdów bojowych czy mechanicz‑
nych figur ludzkich. Jak zauważył William Eamon, Kyeser zainspirował się 
lekturą traktatu przypisywanego Albertowi Wielkiemu De mirabilibus mun-
di. Z tych powodów w Bellifortis odnaleźć można przepisy dotyczące kon‑
strukcji magicznych latarni, które miały powodować wizje u przeciwników 
a także szereg amuletów np gwarantujących nie szczekanie psów i ochronę 
przed wilkami 91. Wśród listy niestworzonych wynalazków jeden zasługuje 
na poświęcenie mu chwili uwagi. Z całą pewnością myśl o jego skonstruo‑
waniu nigdy nie została przekuta w czyn, gdyż w oczywisty sposób ośmie‑
szyłaby ona samego autora. Kyeser sformułował pomysł skonstruowania 
unoszącego się pasa, pomysł ten nie jest tak szeroko znany jak inny pas, któ‑
rego szkic zamieścił w swej pracy 92. Pas, który miał unieść się w powietrze 
nadmuchiwany miał być przez gazy produkowane przez osobę, która ubra‑
ła ten niecodzienny wynalazek 93.
 Marzenie o uniesieniu się w powietrze jest niemalże tak wiekowe jak 
sama ludzkość. Epoka średniowiecza nie tylko wydała śmiałków próbu‑
jących niczym Dedal i Ikar latać za pomocą własnoręcznie skonstruowa‑
nych skrzydeł, stworzono wówczas także zaskakujące wynalazki mające 
umożliwić realizację tej idei. Projekty kolejnych mogą obecnie szokować 
jednakże świadczą a  wyjątkowej kreatywności ówczesnych konstrukto‑
rów. W historii lotnictwa szczególnie zapisał się XI wieczny duchowny 
Eilmer. Jego dokonania uwieczniono w latach 20tych XX wieku portretu‑
jąc go na witrażu w kościele w Malmesbury, mnich trzyma skrzydła przy‑
pominające projekty Leonarda da Vinci, ponadto w miejscowości tej znaj‑
duje się pub latający mnich 94.
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