


Artykuły recenzyjne i recenzje 

mansjonarzy przy tamtejszym kościele pw. Świętego Krzyża [...], ale nie wolno zbywać go milczeniem" (s. 123; w cyt. opu-
szczono jedynie numery przypisów — przyp. WM). W dalszym toku wywodu autor nie powraca już do tego zagadnienia, za-
pewne uważając  kwestię śląskiej  proweniencji kodeksu za wyczerpaną.  Tymczasem nie sposób przejść obojętnie obok ana-
logii stylistycznych wiążących  Modlitewnik  ze środowiskiem czeskim. Abstrahując  jednak od fałszywej  atrybucji Modlitewni-
ka,  a co za tym idzie bezzasadności włączenia  jego monografii  do rozważań nad kulturą  p o l s k i e g o średniowiecza, do 
studium tego należy odnieść się krytycznie także za dalsze błędy. 

Na s. 112-121 autor szczegółowo prezentuje zawartość Modlitewnika.  Na jego dekorację składa się 6 miniatur heral-
dycznych oraz 13 miniatur przedstawieniowych, w których motywy heraldyczne także występują.  Dokonane przez autora 
opisy herbów rażą  prymitywizmem (s. 121-122). Heraldyka wypracowała precyzyjny aparat pojęciowy służący  blazonowa-
niu, a odpowiednie instruktaże są  ogólnie dostępne w polskim piśmiennictwie31 — nie ma więc powodów, by sprzeniewie-
rzac się ustalonym regułom. Ze spraw szczegółowych można podnieść, że wskazana na s. 122 „złota gwiazda Sternbergu" to 
nie herb miasta (jak uważa autor), lecz rodu Sternberków. Pozostając  na gruncie nauk pomocniczych historii trzeba wy-
tknąć  pominięcie nowego opracowania genealogii Podiebradów32, a oparcie się jedynie na mniej szczegółowej genealogii 
Włodzimierza Dworzaczka z 1959 r. 

Spośród 13 miniatur figuralnych  autor prezentuje trzy, reprodukując  je w książce:  Maria  Magdalena  obcierająca włosa-
mi stopy Chrystusa  (fol.  131v, il. nlb. na s. 128), Madonna  apokaliptyczna  adorowana  przez ks.  Jerzego  (fol.  58v, s. 129) oraz 
Przybicie do  krzyża  (fol.  31v, s. 131). Przeprowadzona analiza prowadzi go do konkluzji: „W tym miejscu można sformuło-
wać pierwszą  definicję  ilustracji godzinkowych. Imagines  fidei  stawały się ilustracją  wtedy, gdy ze względów dewocyjnych 
standaryzowało się połączenie  miniatur i modlitw, przy czym obrazy najczęściej nadal nie przystawały do warstwy literalnej 
tekstów" (s. 130), a w przyp. 36 dodatkowo wyjaśnia: „W odniesieniu do średniowiecza użyto [...] terminu ilustracja  w spo-
sób anachroniczny tak w znaczeniu imago cum littera,  jak imago ex littera."  Ale już w następnym akapicie autor deprecjonu-
je własne ustalenia: „Odmiennie rzecz ma się z malarskim wyposażeniem godzinek o Krzyżu. Tutaj w różnych tekstach 
przypadających  na daną  godzinę znalazły się bezpośrednie, dosłowne nawiązania  do scen przedstawionych na miniatu-
rach.", czym doprowadza czytelnika do rozterki, czy ilustracje godzinek o Krzyżu nie są  ilustracjami  godzinkowymi,  czy też 
wprowadzona przez autora definicja  tego pojęcia nie przystaje do rzeczywistości? 

Zestawienie czterech par dzieł — plastycznych i literackich — B. Hojdis traktuje egzemplarycznie: z dokonanych ana-
liz nie wyprowadza żadnych wniosków uogólniających,  które należałoby przenieść na szerszą  grupę. Zanegowanie wnio-
sków szczegółowych czyni te rozważania poznawczo jałowymi, a w świetle uchybień warsztatowych i braków podstaw meto-
dologicznych zaprezentowanych badań prowadzi do pytania o celowość publikacji tej rozprawy. 

Na domiar złego, książka  — mimo formalnych  pozorów (twarda oprawa, kredowy papier) — została wydana bardzo 
niestarannie. Występują  w niej tak liczne tzw. literówki, że trudno dokumentować ten zarzut pełnym ich zestawieniem; po-
jawiają  się odesłania donikąd  (np. w przyp. 81 na s. 87 i w przyp. 27 na s. 125, czy w Indeksie  — „Mistrz Księgi Szachowej 
zob. Jan" i „Tuliusz zob. Marcus Tullius Cicero", podczas gdy hasła, do których autor odsyła — nie występują);  w tymże In-
deksie  pomylono imiona, np. Kębłowski Janusz przepoczwarzył się w Jerzego, a Tatarkiewicz Władysław w Tadeusza (s. v.). 

W sumie podjęty temat przerósł autora i intelektualnie, i warsztatowo. 

Wojciech  Mischke 
Kraków 

Leonid Sergeevic С e k i n,Kartografijachristianskogosrednevekovja  VIII-XIIIvv.  Teksty,pere-
vod,  kommentarij,  Moskva 1999, Izdatel'skaja firma  „Vostocnaja literatura" RAN, ss. 366 
(w tym 73 tabl. i wiele ilustracji w tekście); A[leksandr] V[asil'evic] P o d o s i n o v , Vo-
stocnaja Evropa v rimskoj  kartograficeskoj  tradicii.  Teksty,  perevod,  kommentarij,  Moskva 2002, 
Izdatel'stvo „Indrik", ss. 488, il. barwnych 16. 

1. W znakomitej serii Drevnejsie istocniki  po istorii Vostocnoj  Evropy (dawniej: Drevnejsie istocniki  po istorii narodov 
SSSR1), łączącej  cechy edycji i monografii  określonych kategorii źródeł nieobojętnych dla poznania dziejów Europy 
wschodniej, ukazały się dwie pozycje dotyczące  dawnej kartografii.  Dobry (działający  od lat w USA) znawca problematyki 

31 
Zob. J. Szymański, Nauki  pomocnicze historii, wyd. 4, Warszawa 1983, s. 669-670 oraz 675-690; idem, Herbarz  średniowiecznego  rycerstwa polskiego, 

Warszawa 1993, s. 21-61. 3 2 S. Głogowski, Genealogia Podiebradów,  Gliwice 1997. 

1 Założonej w roku 1977 przez W. T. Paszutę. 
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średniowiecznej, zwłaszcza łacińskiej, geo-, etno- i kartografii2,  podjął  próbę stworzenia komentowanego korpusu materia-
łu odnoszącego  się do tychże (szeroko pojmowanych) dziejów, a zawartego na mapach średniowiecznych okresu zdomino-
wanego przez mappae mundi,  a zatem w bezwzględnie przeważającej  przed XIV w. tzw. kartografii  uniwersalnej (inne ro-
dzaje map: regionalne, własnościowe, plany miast [w praktyce niemal wyłącznie  Jerozolimy], itineraria  picta, początki  portu-
lanów, zostały wyłączone  z analizy, podobnie jak skromny dorobek kartograficzny  ówczesnych pozałacińskich [bizantyjski, 
islamu, armeński, nordycki] kręgów kulturowych). Badania nad kartografią  średniowieczną,  a także sama ich inwentaryza-
cja, przez długi czas znajdujące  się w impasie, w ostatnich dekadach uległy znacznemu ożywieniu (głównie dzięki pracom 
takich autorów jak Marcel Destombes, Anna-Dorothee von den Brincken, Jörg-Geerd Arentzen, Rudolf  Simek, Patrick 
Gautier Dalché), dotyczy to zwłaszcza nielicznych, okazałych rozmiarami i treścią,  map ściennych (z Ebstorfu,  Herefordu) 
i kodeksowych (rotulus z Vercelli), których znany zasób nie uległ niestety, mimo intensywnych poszukiwań, wydatnemu 
rozszerzeniu3. Główny postęp w badaniach polega na lepszym zrozumieniu funkcji  (ideowej, poznawczej i kompozycyjnej) 
dziesiątek  i setek bardziej lub mniej schematycznych przedstawicieli tego gatunku. Ponawiające  się raz po raz propozycje 
nowej klasyfikacji  mappae mundi  nie doprowadziły natomiast do wypracowania ogólnie przyjętej klasyfikacji,  któraby 
w sposób przejrzysty, zadowalający  i wyczerpujący  zawarła całe bogactwo formy,  treści i źródłowego przekazu zjawiska. 

Kwestie klasyfikacji  oraz analizy formalnej  nie wybijają  się też na czołowe miejsce w pracy Czekina, choć naturalnie 
nie zostały pominięte. Rosyjskiego uczonego interesują  przede wszystkim: merytoryczna treść map, literackie i pozaliterac-
kie jej źródła oraz postać przekazu rękopiśmiennego. W nauce radzieckiej i rosyjskiej badania nad kartografią  średnio-
wieczną  nie mają  zbyt dużych tradycji; poza samym Czekinem, który tak swymi wcześniejszymi (wymienionymi w przypisie 
2) pracami, jak przede wszystkim omawianą  tu monografią-edycją,  twórczo nawiązał  do światowego nurtu badań, wymienić 
należy przede wszystkim Elenę A. Mielnikową,  która w 1986 r. w tejże samej serii opublikowała analogiczny zbiór doty-
czący  geo- i kartograficznych  źródeł skandynawskich4, a dwanaście lat później — monografię  wiedzy geograficznej  średnio-
wiecza zachodnio- i północnoeuropejskiego5. 

W stosunkowo zwięzłym (s.8-21) wstępie autor szkicuje pokrótce historiografię  zagadnienia, objaśnia przyjęte zasady 
klasyfikacji  oraz w sposób syntetyczny rozważa miejsce ekumeny (obitaemaja  zeml'ja)  na mapach średniowiecznych. Zasad-
nicza część pracy to 15 rozdziałów poświęconych poszczególnym wyodrębnionym przez Czekina kategoriom map. Przyjętą 
klasyfikację  jedynie przytoczymy, dyskusja z nią  zajęłaby bowiem zbyt dużo miejsca, a z punktu widzenia zamysłu autorskie-
go, określonego charakterem serii wydawniczej, nie jest to sprawą  najważniejszą.  Wspomnieć wszakże wypada, że zapropo-
nowany przez Czekina podział daleko odbiega od dotychczas wysuwanych, że z teoretycznego punktu widzenia nie jest 
oczywisty, ma charakter dość eklektyczny, natomiast być może okaże swą  użyteczność w sensie praktycznym. Krótko mó-
wiąc:  Czekin wyodrębnił, opisał i zanalizował z punktu widzenia informacji  o (używając  współczesnej nam terminologii) 
północnej Eurazji i wschodnich peryferiach  Europy (nierzadko wykraczając  w praktyce poza tak nakreślone granice) nastę-
pujące  kategorie map: (1) mapy o schemacie T z nomenklaturą  zaczerpniętą  z dzieła Lukana (Pharsalia),  (2) takież mapy 
z nomenklaturą  z dzieła Salustiusza (Wojna  zJugurtą),  (3) inne mapy o schemacie T, (4) mapy ekumeny z Bagnami Meotyj-
skimi w centrum, (5) mapy przeciwstawiające  północ i południe ekumeny, (6) mapy z rękopisów Topografii  chrześcijańskiej 
Kosmasa Indikopleustesa, (7) zachodnioeuropejskie mapy z czterema zatokami (tutaj została m.in. zaliczona tzw. mapa 
z Albi oraz część licznej grupy „map Makrobiusza"), (8) mapy kombinujące  schemat czterech zatok ze schematem T, (9) 
mapy „wąskich  zatok", (10) mapy z szczegółowo zaznaczoną  linią  brzegową  typu map z Ebstorfu  i Herefordu  (Czekin zali-
cza tu m.in. Cottonianę, czyli Mapę Anglosaską,  mapy św. Hieronima, Geralda z Walii i Psałterzową),  (11) mapy Beatusa 
z Liébana, (12) mapę z Ripoll, (13) mapy Lamberta z Saint-Omer, (14) mapy Mateusza Parisa („z Paryża"), (15) mapę 
Johna z Wallingfordu. 

2 Z jego mniejszych prac z tego zakresu por.: Elements  of  the rational  method  in Gervase of  Tilbury's  cosmology and  geography,  „Centaurus", 28, 1985, 
s. 209-217; Tradicionnye  i novye svedenija  v zapadnoevropejskoj  geografii  XII-XIII  vv., w: Drevnejsie gosudarstva  na territorii  SSSR.  Materialy  i issledova-
nija 1985 g., Moskva 1986, s. 157-163; Ob anticnych toponimach v srednevekovoj  geograficeskoj  literature,  w: Drevnejsie gosudarstva...  1987, Moskva 
1989, s. 257-260; Samarcha,  city of  Khazaria,  „Central Asiatic Journal", 33, 1989, No. 1-2, s. 8-35; The  role of  Jews  in early Russian civilization in the 
light  of  a new discovery  and  new controversies,  „Russian History/Histoire Russe", 17, 1990, No. 4, s. 379-394; Lower Scythia  in the Western  European 
geographical  tradition  at the time of  the crusades,  „Harvard Ukrainian Studies", 15,1991, No. 3-4, s. 289-339; Cities  of  Rus'  on the Ebstorf  Map,  „Scan-
do-Slavica", 38, 1992, s. 98-107; The  godless  Ishmaelites:  the image of  the steppe in eleventh-thirteenth-century  Rus',  „Russian History", 19, 1992, 
No. 1-4, s. 9-28; Mappae  Mundi  and  Scandinavia,  „Scandinavian Studies", 65, 1993, No. 4, s. 487-520; „Opisanie zemelanonimnyj geograficeskij 
traktat  vtoroj poloviny XIII  v., „Srednie Veka" Sbornik, 56, 1993, s. 206-225; K  analizu upominanij o evrejach v drevnerusskoj  literature  XI-XIII  vekov, 
„Slav'janovedenie", 1994, No. 4, s. 34-42; Turks,  Jews  and  the Saints  of  the Kievan  Caves monastery, w: IOUDAIKE ARCHAIOLOGIA In Honour of 
Professor  Moshe Altbauer (Jews and Slavs, 3), Jerusalem 1995, s. 127-134; Christian  of  Stavelot  and  the conversion of  Gog and  Magog.  A study  of  the 
ninth-century  reference  to Judaism  among the Khazars,  „Russia Mediaevalis", 9, 1997,1, s. 13-34; Easter  Tables  and  the Pseudo-Isidorian  Vatican  Map, 
„Imago Mundi", 51,1999, s. 13-23, pl. 1. 
3 Ujawniony stosunkowo niedawno fragment  dużej, porównywalnej do herefordzkiej,  mapy świata z archiwum księstwa Kornwalii (zob.: G. Haslam, 
The  Duchy of  Cornwall  map fragment,  w: Géographie du  monde  au Moyen  Age et à la Renaissance, éd. M. Pelletier, Paris 1989, s.33-44), obejmuje jedy-
nie prawy dolny róg mapy (część Afryki)  i dlatego nie został uwzględniony przez Czekina. 
4 E. A. Mel'nikova, Drevneskandinavskie  geograficeskie  socinenija. Teksty,  perevod,  kommentarij,  Moskva 1986. Monografii  tej nie znał uczony au-
striacki Rudolf  Simek, Altnordische  Kosmographie.  Weltbild  und  Weltbeschreibung  in Norwegen  und  Island  vom 12. zum 14. Jahrhundert,  Berlin-New 
York 1990 (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 4). Prace Mielnikowej i Simka w niejednym się uzupełniają 
i winny być studiowane łącznie. 
5 E. A. Mel'nikova, Obraz mira. Geograficeskie  predstavlenija  v Zapadnoj  i Severnoj  Evrope V-XIV  veka,  Moskva 1998. Por. tejże autorki: Legendovy 
zemćpis zZpadnoevropského  stfedovcku,  „Historicka geografie"  (Praha), 26,1987, s. 57-78; oraz autoreferat  dysertacji Predstavlenija  o zemle v obscest-
vennoj mysli Zapadnoj  i Severnoj  Evropy v srednie  veka (V-XIVv.),  Moskva 1990, ss. 45. 
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Poszczególne grupy map, bądź  poszczególne mapy o cechach indywidualnych wchodzące  w ich skład zostały każdora-
zowo najpierw ogólnie scharakteryzowane (najczęściej z zaznaczeniem istniejących  na ich temat opinii i kontrowersji na-
ukowych), z różnym stopniem dokładności przedstawiony został ich rękopiśmienny przekaz (miejsce powstania i zachowa-
nia się rękopisów, treść kodeksów w których mapy występują  itd.), wskazane zostały ważniejsze wydania treści i podobizny 
map oraz piśmiennictwo. Oczywiście, w przypadku wielkich i ważniejszych zabytków (jak zwłaszcza wielkich map ścien-
nych) dane są  selektywne, trzeba jednak przyznać autorowi doskonałą  orientację w stanie badań. Kolejnym elementem jest 
odczyt treści legend z mapy (niekiedy pełny, z reguły jednak obejmujący  jedynie północne i północno-wschodnie partie ma-
py), lub objaśnień spoza niej, w miarę możności z zaznaczeniem ich układu i dodatkowymi informacjami,  np. co do widnie-
jących  na mapie wyobrażeń obrazowych (jak wiadomo, często pozostających  w związku  z inskrypcjami, lub nawet rozszerza-
jących  zakres informacji).  Odczyt łaciński został uzupełniony rosyjskim tłumaczeniem legend, w miarę potrzeby zaopa-
trzony również w niezbędne lekcje rękopiśmienne (lub odmienne odczyty wydawców), emendacje i uwagi wyjaśniające6. 
W przypadku grup map mało zróżnicowanych wewnętrznie autor często uciekł się do kumulatywnego podania odczytów. 
Odczyt i analiza przeprowadzone zostały w miarę możności na podstawie autopsji zabytków, a w braku jej możliwości na 
podstawie fotografii,  fotokopii  oraz/lub miarodajnych wcześniejszych wydań. Istotnym i bardzo wartościowym uzupełnie-
niem części opisowej jest zamieszczony pod koniec książki  atlas 73 ważniejszych zabytków lub ich fragmentów,  do czego 
trzeba dodać jeszcze dość liczne rysunki w samym tekście (wtedy, gdy zabytek znany jest jedynie z dawniejszych przerysów). 
Fotografie  są  czarno-białe, na ogół bardzo dobre technicznie. 

Cennym uzupełnieniem monografii,  odciążającym  przy tym główną  jej część od bardziej rozbudowanego komentarza, 
jest aneks (spravocnik),  zatytułowany Skifskij  onomastikon  (s. 188-227) i Skifskij  bestiarij (s. 228-230), w którym Czekin ze-
brał wszelkie zaczerpnięte z analizowanego materiału kartograficznego  (uzupełnionego, jednak w niepełny, selektywny 
sposób w oparciu o dane źródeł narracyjnych, zwłaszcza bardziej intensywnie wykorzystywanych przez twórców map) dane 
dotyczące  realnej i legendarnej nomenklatury geograficznej,  etnicznej, antroponimicznej oraz (w bestiariuszu) zoologicznej 
występującej  na obszarach Europy Wschodniej i Północnej, Zakaukazia i Azji Środkowej. W niektórych przypadkach (zob. 
np. hasła: Cades  Varacis  — „Słupy wareżskie", Comannia, Lemannus, Olchis qui et Wolkans,  Ruteni, Samarcha)  autor 
w istotny sposób poszerzył naszą  wiedzę, gdzie indziej uporządkowany  przezeń materiał nazewniczy będzie przynajmniej 
pomocą  dla innych. 

Wykaz źródeł i literatury przedmiotu (s.232-247), choć zawiera sporo luk, wystawia autorowi pochlebne świadectwo. 
Książkę  zamykają  indeksy: rękopisów oraz nazw geograficznych  i etnicznych (osobno rosyjski i łaciński). Czekin stworzył 
dzieło nieodzowne do badań nad recepcją  wiedzy o północnych i wschodnich kresach średniowiecznej Europy w okresie 
przed upowszechnieniem map morskich w łacińskojęzycznym kręgu kontynentu i bardzo przydatne w badaniach nad karto-
grafią  i geografią  średniowieczną  w ogóle. 

2. Tom opracowany przez A. W. Podosinowa obejmuje kartograficzne  źródła rzymskiego antyku i można go traktować 
jako wstęp do zbioru A. W. Czekina. Na szczęście obaj autorzy pojęcie Europy Wschodniej traktują  szeroko i elastycznie, 
dzięki czemu ich zbiory mogą  być użyteczne dla znacznie szerszego grona zainteresowanych uczonych. Zachodzi między ni-
mi wszelako ważna różnica. O ile bowiem Czekin miał do czynienia z mrowiem rzeczywistych, zachowanych na ogół do na-
szych czasów zabytków średniowiecznej kartografii,  to Podosinow, jako że zachowanych map rzeczywiście antycznej prowe-
niencji jest bardzo niewiele (oprócz Tabula  Peutingeriana,  przekazanej zresztą,  jak wiadomo, w średniowiecznej kopii, jedy-
nie fragmentarycznie  zachowana mozaikowa mapa z Dura Europos), musiał oprzeć się przede wszystkim na tekstach pisa-
nych, bezpośrednio, a częściej pośrednio umożliwiających  snucie wniosków co do zabytków antycznej kartografii,  leżącej 
u ich podstaw. O tej okoliczności uprzedza już zresztą  tytuł, w którym nie ma pojęcia „kartografia",  lecz „tradycja kartogra-
ficzna". 

Stan zachowania zabytków kartografii  antycznej (poza rzymską,  także nie uwzględnionej przez Podosinowa greckiej, 
a także pozaantycznej — orientalnej) nie może na pierwszy rzut oka napawać optymizmem co do możliwości i celowości 
nowych opracowań. Dodatkowo do tego mogłoby zniechęcić rozeznanie się w odwrotnie proporcjonalnej do liczby zaby-
tków zachowanych mnogości twierdzeń i hipotez naukowych. Prawdziwe „węzły gordyjskie" kartografii  antycznej to kwestia 
„map Ptolemeusza" (którą  Podosinow nie musiał się zajmować w niniejszej publikacji) i „mapy Agryppy". Ta ostatnia, nie-
zachowana, ale o treści w znacznym stopniu możliwej do rekonstrukcji dzięki zabytkom pisanym, odegrała, jak się niemal 
powszechnie przyjmuje w nauce, znaczną,  choć naturalnie pośrednią,  rolę w późniejszych dziejach kartografii  Zachodu, za-
równo antycznej, jak również średniowiecznej. W dziejach badań nad dawną  kartografią,  po burzliwym rozwoju w XIX i je-
szcze na początku  XX wieku, zaistniał kilkudziesięcioletni zastój i dopiero w ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy jak 
gdyby nową  falę  prac, systematyzujących  naszą  wiedzę, w stosunkowo niewielkim stopniu poszerzających  jej podstawę ma-
teriałową,  przede wszystkim zaś — przynoszących  wiele nowych propozycji interpretacyjnych. Wśród tych prac, które wie-
dzę o kartografii  antycznej pchnęły na wyższy etap, wymieniłbym przynajmniej: P. Janni, La mappa e ilperiplo.  Cartografia 
antica e spazio odologico,  Roma 1984; O. A. W. Dilke, Greek  and  Roman Maps,  London 1985; T. Brodersen, Terra  cognita. 
Studien  zur römischen Raumerfassung,  Hildesheim-Zürich-New York 1995 i wydany przez J. B. Harleya i Davida Woo-
dwarda w 1987 r. (Chicago-Londyn) I tom monumentalnej pracy zbiorowej The  History  of  Cartography,  obejmujący  Carto-

6 Właściwy zrąb  komentarza rzeczowego został zawarty w aneksie (słowniku) do książki,  o którym niżej. 
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graphy in Prehistoric,  Ancient and  Medieval  Europe and  Mediterraean.  Istotny udział w wyświetleniu różnych ogólnych bądź 
szczegółowych kwestii kartografii  antycznej mają  też uczeni badający  dzieje geografii  i kartografii  średniowiecznej i wczes-
nonowożytnej; wśród najbardziej aktywnych i zasłużonych na tym polu w ostatnich latach należy wymienić, oprócz wspo-
mnianych Czekina i samego Podosinowa, przede wszystkim Francuza Patricka Gautier Dalché'go. 

A. W. Podosinow od dawna udowodnił swe wysokie kompetencje w tym zakresie7, a jego najnowsza publikacja wysta-
wia bardzo pozytywne świadectwo tak samemu autorowi, jak również nauce rosyjskiej, wyzwolonej z ograniczeń systemu 
komunistycznego, pod względem możliwości twórczej recepcji dorobku nauki światowej i jego wzbogacania. Pomijając 
zwięzłe wprowadzenie, książka  dzieli się na wstęp i dziewięć zasadniczych rozdziałów, poświęconych poszczególnym zabyt-
kom, do czego dochodzi szereg elementów dodatkowego, a niezbędnego w pracy tego typu, wyposażenia edytorskiego, 
0 których za chwilę. We wstępie (s. 12-34) zajął  się Podosinow dwoma zagadnieniami: rysem dziejów kartografii  antycznej 
oraz stanem wiedzy na temat znajomości w niej krajów i ludów „Europy Wschodniej" (u Podosinowa termin ten oznacza 
obszar na wschód od Germanii; ze względu na nieostrość i nieokreśloność niektórych danych antycznych oraz na rzeczywi-
ste powiązania  dziejowe, autor uwzględnił dość szeroko sąsiednie  okolice kontynentu azjatyckiego oraz krajów kaukaz-
kich)8. Rozdziały zasadnicze poświęcone zostały poszczególnym zabytkom, w kolejności: chorografii  Marka Wipsaniusza 
Agryppy (I), Divisio orbis terrarum  (II), Demensuratio provinciarum (III), fragmentowi  z Dura Europos (IV), Nomina  pro-
vinciarum omnium (V), kosmografii  Juliusza Honoriusza (VI), kosmografii  Pseudo-Etyka (VII), kosmografii  Anonima Ra-
weńskiego (VIII) i Tabula  Peutingeriana  (IX). Wynika z tego, że objęty badaniami Podosinowa materiał źródłowy rozciąga 
się na przestrzeni od schyłku starej ery (Agryppa) po przełom VII na VIII w. (Kosmograf  Raweński). Schemat wszystkich 
tych rozdziałów jest identyczny: stosunkowo obszerna część wstępna, referująca  sprawy związane  z danym zabytkiem, także 
kontrowersyjne w nauce, a poza tym wymieniająca  literaturę przedmiotu, dotychczasowe edycje i informująca  o podstawie 
1 zakresie niniejszej edycji, po niej następuje równoległa edycja tekstu łacińskiego (najczęściej za znakomitą  edycją  A. Rie-
sego, Geographi latini  minores, Heilbronn 1878, ale jeżeli zachodziła taka potrzeba — z uwzględnieniem późniejszych edycji 
i modyfikacji)  i przekładu rosyjskiego. Aparat krytyczny do tekstu łacińskiego został podany pod tekstem, natomiast ob-
szerny komentarz rzeczowy został powiązany  ciągłą  (w obrębie rozdziałów) numeracją  z przekładem i umieszczony, jako 
trzeci stały element, po edycji. Na tym niezwykle starannie sporządzonym  komentarzu polega, jak nietrudno się domyślić, 
lwia część naukowej wartości całej publikacji. 

Niektóre zabytki (I, II, IV, VI, IX) zostały wydane i przetłumaczone w całości bądź  z nieistotnymi zdaniem autora 
skrótami, natomiast pozostałe w tych fragmentach,  które odnoszą  się do terytorium objętego zamysłem autorskim. Najob-
szerniejsze, stosownie do objętości zabytków i ich znaczenia poznawczego, są  dwa ostatnie rozdziały — o Kosmografie  Ra-
weńskim i Tabula  Peutingeriana.  Nawet jednak tak lapidarne bądź  fragmenarycznie  zachowane zabytki jak mapa z Dura 
Europos (IV) i Nomina  provinciarum omnium (V) otrzymały stosowne do ich rangi opracowanie i komentarz. Tekst został 
wzbogacony dość licznymi mapkami i rysunkami oraz reprodukcjami; na końcu książki  zamieszczono 16 barwnych ilustracji 
przedstawiających  większość segmentów Tabula  Peutingeriana  oraz kopię mapy z Dura Europos. Całości dopełniają:  biblio-
grafia  prac w języku rosyjskim (s. 379-388) i innych (s. 388-401), indeks etnogeograficzny  (s. 402-432), indeksy łacińskich 
(s. 433-462) i greckich (s. 463-468) toponimów i etnonimów, wykaz cytowanych miejsc z dzieł autorów antycznych i śred-
niowiecznych a także z zabytków epigraficznych  (s. 469-484), oraz spis rysunków i ilustracji (s. 485-486). Wykaz stosowa-
nych w książce  skrótów bibliograficznych  znajduje się na s. 9-11. Symboliczne streszczenie angielskie żadną  miarą  nie jest 
w stanie oddać bogactwa treści i znaczenia pracy, która bez wątpienia  będzie stanowiła pierwszorzędne narzędzie zarówno 
w badaniach nad rzymską  geo-, etno- i kartografią,  jak również nad dawnymi dziejami rozległych obszarów północ-
no-wschodniej peryferii  świata antycznego, łącznie  z ziemiami polskimi. 

Jerzy  Strzelczyk 
Uniwersytet  im. Adama  Mickiewicza 
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7 Z licznych wcześniejszych prac tego autora (ich pełniejszy wykaz na s. 385-386 i 397 omawianej publikacji) wymieniłbym przynajmniej następujące: 
Iz  istorii anticnych geograficeskich  predstavlenij,  „Vestnik Drevnej Istorii", 1979,1, s. 147-165; Ovidij  v Pricernomor'je.  Opyt istocnikovedeceskogo  anali-
za poeticeskogo  teksta,  w: Drevnejsie gosudarstva  na territorii  SSSR  1983, Moskva 1984, s.8-178; Proizvedenije  Ovidija  kak  istocnikpo  istorii Vostocnoj 
Evropy i Zakavkaz'ja.  Teksty,  perevod,  kommentarij,  Moskva 1985 (Drevnejsie  istocniki  po istorii narodov  SSSR);  Orientacija drevnich  kart  fs  drevnejsich 
vremen do  rannego srednevekov'ja),  „Vestnik Drevnej Istorii", 1992, 4, s. 64-74; Kartografija  v Vizantii  fkpostanovkeproblema),  „Vizantijskij Vremen-
nik", 54, 1993, s. 43-48; Anticnaja kartografija  ffakty  i problemy),  „Voprosy Istorii", 1998, s. 61-70; Problemy istoriceskoj  geografii  Vostocnoj  Evropy 
fanticnost'  i rannee srednevekov'je),  Lewiston 2000. 
8 Warto może wspomnieć o innej, niedawno opublikowanej pracy, która temat opracowany przez Podosinowa podjęła w odniesieniu do Azji Środko-
wej: I. V. P'jankov, Sredn'jaja  Azija v anticnoj geograficeskoj  tradicii.  Istocnikovedeceskij  analiz, Moskva 1997, na którą  zresztą  nasz autor niejedno-
krotnie się powołuje. 


