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Recenzje i omówienia
The World in a Mirror, Word Maps from the Middle Ages
to the Present Day, ed. Jan Parmentier, Museum aan de Stroom,
Antwerp 2015, ss. 192, il. 150 + 25
Od wielu lat przy okazji międzynarodowych
konferencji prezentowane są wystawy eksponatów pochodzących z różnych kolekcji. Do
współpracy przy przygotowaniu towarzyszących
im publikacji zapraszani są eksperci z zewnątrz,
którzy na co dzień zajmują się opracowywaniem zbiorów kartograficznych. Tak na przykład
zdarzyło się w 2013 r., gdy National Library of
Australia w Canberze zorganizowała wystawę
i zaprosiła do współpracy znakomitych specjalistów z krajowych i zagranicznych bibliotek oraz
archiwów1.

Recenzowana książka The World in a Mirror
towarzyszyła wystawie otwartej podczas 26. Międzynarodowej Konferencji Historii Kartografii
w Antwerpii (12–17 lipca 2015 r.), prezentowanej w salach Museum aan de Stroom. Eksponaty zostały wypożyczone z wielu europejskich kolekcji, z czego najliczniejsze pochodziły
z krajów Beneluksu. Obok map zaprezentowano instrumenty: kompasy, cyrkle, laskę Jakuba,
kwadranty, teleskopy, globusy Ziemi i nieba
oraz wiele innych artefaktów, które przykuwały
Zob. recenzja Mapping Our World: Terra Incognita to Australia, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 46 (4), 2014, s. 476–478.
2
Taka zwulgaryzowana wersja pojawia się w anglojęzycznych publikacjach,
m.in.: Ch. Van Duzer, Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps,
London 2014, s. 11; S. Young, The Early Modern Global South in Print,
1

uwagę zwiedzających. Ostatni rozdział pracy zawiera spis i miniaturowe ryciny tych eksponatów
wraz z podaniem miejsca ich przechowywania.
Wszystkie rozdziały bogato zilustrowano pokazanymi na wystawie dokumentami kartograficznymi (150 eksponatów) oraz innymi (25 ilustracji), które według autorów są niezbędne do
wyjaśnienia danego zagadnienia.
Słowo wstępne pióra wiceburmistrza Antwerpii Philipa Heylena otwiera motto zaczerpnięte
z pism kardynała Mikołaja z Kuzy (Nicolausa
Cusanusa): „Bóg stworzył świat, kartograf tworzy obraz świata”2. Jednak mapy świata i globusy
Ziemi nie tylko obrazują wiedzę o świecie, ale
pozwalają także patrzeć oczami ich twórców na
współczesny im krajobraz. Z upływem czasu
nasz pogląd na świat zostaje utrwalony na mapach
i globusach. Są to środki komunikacji, z których
każdy ma do opowiedzenia własną historię. Pokazują obraz Ziemi, który od wieków inspiruje
kartografów, pisarzy, a także współczesnych nam
artystów. Obecnie mapy tematyczne przekazują
obraz świata z wielką dynamiką. Dzieje się tak
dzięki upowszechnieniu map satelitarnych,
w związku z czym nasza wiedza wydaje się ogarniać cały świat. Ale czy rzeczywiście tak jest? – filozoficznie zastanawia się autor. Wystawa i tekst
książki opisują dzieje przedstawiania świata z perspektywy Zachodu, dokumentując to mapami
oraz globusami. W czasach cyfryzacji, gdy mapy
tematyczne są łatwe do pozyskania, świat leży
u naszych stóp i stale możemy odkrywać jego
nieznane oblicza – tymi słowy Heylen zachęca
do odwiedzania czynnej do końca sierpnia 2015 r.
wystawy i lektury dedykowanej jej publikacji.
Przy tworzeniu katalogu współpracowało 23
specjalistów z Belgii, Finlandii, Holandii, Stanów
Textual Form and the Production of Human Difference as Knowledge, Farnham 2015, s. 63. W wersji bliższej oryginałowi: H. Zepp-LaRouche, Nicholas
of Cusa Shows Us the Path to Creating a New Renaissance, w: „Executive
Intelligence Review”, 31, 2013, s. 49.
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Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Redakcji podjęli się Jan Parmentier i Els De Palmenaer z Museum aan de Stroom. Główny
zrąb publikacji składa się z 24 esejów ich autorstwa, ułożonych chronologicznie w sześciu rozdziałach: Middle Ages, Renaissance, 17th Century,
18th Century, The Last Continents oraz Contemporary Maps. Całość opatrzono zbiorczą bibliografią
z ponad 160 cytowanymi pozycjami.
Dokumenty kartograficzne, które stały się
kanwą treści większości esejów, zostały uznane przez europejskich badaczy za ważne głównie w rozwoju europejskiej kartografii. Jedynie
dwa teksty poświęcono osiągnięciom twórców
z innych kręgów kultury. Martijn Storms opisał
arabskie źródła w The Islamic Perspective on the
World, a Cordell D.K. Yee – chińskie i koreańskie
mapy oraz sposoby ich rysowania w eseju Maps
and Map-Making in China and Korea. Wszyscy
autorzy postawili sobie za cel pokazanie okoliczności powstania eksponowanych obiektów
i przypomnienie związanych z nimi faktów,
szczególnie tych, które przyczyniły się do rozwoju kartografii jako nauki.
Pierwszy z esejów, Medieval Mappaemundi
autorstwa Catherine M. Crossley z British Library, dotyczy średniowiecznych map świata.
Autorka opisuje przykłady pierwszych map,
tworzonych w celu przekazania różnorodnych
informacji, często niemających nic wspólnego z geografią, jednak prezentujących pewien
system wiedzy zaaranżowany w formie dokumentu kartograficznego. Ponieważ powód ich
powstania był inny niż map nam współczesnych, to i ich treść oraz dobór metod prezentacji trudno ująć w kryteriach kartograficznych.
Autorka omówiła cztery aspekty średniowiecznych mappae mundi. Najczęstszą praktyką było
stosowanie na mapach odmiennych podziałów:
na trzy lub cztery części albo horyzontalne strefy
ekumeny, a także orientowanie map w kierunku
wschodnim oraz pokazywanie schematu O-T
na tle universum z orbitami Księżyca i planet.
Kompozycja graficzna mapy łączyła obiekty geograficzne współczesne, z zamierzchłych czasów
i legendarne, istniejące tylko w wyobraźni, jak
też wyimaginowane postaci ludzi i zwierząt bez
zachowania proporcji ich wielkości. Wszystko to
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wypełnione było konwencją kartografii i kosmografii biblijnej.
W eseju The Discovery of a World Across the
Sea Sjoerda de Meer z Muzeum Morskiego
w Rotterdamie omówiony został rozwój astronomii, nawigacji i kartografii w kontekście różnych
rodzajów map opracowywanych na potrzeby
„odkrywania świata poprzez morza” w epoce
Renesansu. Narrację rozpoczyna wspomnienie
linii podziału wpływów Hiszpanii i Portugalii
zaproponowanej w 1494 r. w Tordesillas. Następnie autor wskazuje na wiedzę starożytnych
geografów zawartą na mapach drukowanych
w renesansowych wersjach Geografii Ptolemeusza oraz na obraz mórz średniowiecznych portolanów, a także relacje podróżników – chociażby
Marca Polo. Tekst o tej treści towarzyszy rycinie,
na której wydawca pokazał dwie strony z dzieła
Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium
coelestium z amsterdamskiego wydania z 1617 r.
Prezentując diagram systemu heliocentrycznego, nie wspomniał jednak o nim, co może być
dowodem niestaranności redakcji. Dalej Sjoerd
de Meer przypomina wątki z dawnych tekstów,
mówiące np. o konieczności wprowadzenia podczas dalekich podróży morskich nowych metod
pomiarowych zaczerpniętych z teorii nawigacji
astronomicznej, a także o stosowaniu coraz bardziej ulepszanych instrumentów do opracowywania locji morskich w celu ich uwzględnienia
na mapach. Omówiono też przykłady podręczników nawigacji morskiej wydanych w Europie
w latach 80. i 90. XVI w. Przedstawiono poszerzanie horyzontu geograficznego na przykładzie
kolejno opracowywanych map, od przedstawienia obu Ameryk Sebastiana Münstera począwszy,
na słynnej mapie nawigacyjnej świata Gerarda
Mercatora z 1569 r. (niebędącej jednak eksponatem wystawy) skończywszy. Nowsze kierunki
rozwoju prezentacji świata zilustrowano opracowaną przez Giuseppe Rosaccia mapą Universale
descriptione di tutto il Monde z 1610 r.
Mapy prezentujące fikcyjne obszary opracowywano w różnych okresach historycznych. Często towarzyszyły tekstom filozoficznym, satyrom
politycznym lub obrazowały dziwne idee, a nawet
legendy. Najsłynniejsza z nich była ilustracją Utopii Tomasza More’a. Prezentowała ona idealny
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obszar na wyspie o tej nazwie i społeczeństwo żyjące w idealnym ustroju politycznym. Stephan
Walter (British Library) w eseju Nova Utopia
prześledził dzieje pierwszych dwóch map Utopii
– drzeworytu Ambrosiusa Holbeina z 1518 r. oraz
miedziorytu Abrahama Orteliusa z 1596 r. Przypomnienie tych map było pretekstem do pokazania i omówienia wykonanej przez niego w latach
2010–2013 mapy Nova Utopia. W swoim opracowaniu Walter wykorzystał jako sugestię tekst
More’a oraz – w formie podkładu – rysunek wybrzeży fikcyjnej wyspy na mapie Orteliusa. Stworzył w ten sposób obraz realnie wyglądającej wyspy z treścią i sygnaturami upodabniającymi
prezentację kartograficzną do XX-wiecznej mapy
turystycznej.
Esej London’s Geographers and Map-Sellers,
1700–1840 Alexa Wernera (Museum of London) przedstawiający działalność londyńskich
geografów i księgarzy jest wprowadzeniem do
historii XVIII-wiecznej kartografii brytyjskiej.
Otwiera go cytat ze znanego kartografa Thomasa Jefferysa, że naród panujący na morzach
musi mieć mapy morskie, które sławią jego
sukcesy i powinny być równie dobre, jak mapy
jego sąsiadów – Francuzów i Holendrów. Werner stwierdza, że w XVIII w. Londyn stał się
ważnym europejskim centrum handlu mapami,
przede wszystkim dzięki ściągnięciu rytowników z Francji, Holandii i Niemiec, którzy przyczynili się do rozwoju produkcji kartograficznej.
W wielkiej liczbie mapy nautyczne przywożone
były do londyńskiego portu przez kapitanów
statków obcych bander. To na ich podstawie oraz
książek o nawigacji powstała seria English Pilot,
która w latach 1689–1794 doczekała się 37 wydań. Zawierała ona bardzo dobre, czasami nowe
opracowania. Należała do nich m.in mapa Nova
& Accuratissima Totius Orbis Nautica... Edmonda Halleya, w nowatorski sposób pokazująca
zmiany pola magnetycznego na obszarach morskich całego świata. Mapa ta była wielokrotnie
wznawiana w latach 1702–1745. W XVIII w. –
jak podaje Werner – zostały także przedsięwzięte
niezależne inicjatywy kartografów, mające na
celu pomiary różnych części kraju. Nie zyskały
jednak wówczas wsparcia państwa, jak kierowany przez Cassinich, a prowadzony pod auspicja-

mi Francuskiej Akademii Nauk projekt pomiarów terenowych. Do takich prac niezbędne były
instrumenty matematyczne i optyczne. Dopiero
gdy produkcja m.in. teodolitów Jonathana Sissona rozwinęła się na wystarczającą skalę, można
było zacząć prowadzenie bardziej zaawansowanych pomiarów, które pozwoliły na rysowanie
planów ulic z dużą dokładnością i szczegółowością w skali 1:2400. Jednocześnie w popularnych
czasopismach, np. „The Gentleman’s Magazine”,
drukowano niewielkie mapy, czasami też składane wielkoformatowe, które ilustrowały bieżące
wydarzenia. Zakończona w 1739 r. wojna rosyjsko-turecka dała asumpt do pierwszych publikacji map Krymu oraz Turcji i Rosji. Tego rodzaju
wydawnictwa przyczyniły się do kartograficznej
edukacji społeczeństwa. W ten sposób na zaledwie kilku stronach autor eseju klarownie omówił
proces stuletniego rozwoju brytyjskiej kartografii
i jego skutki społeczne.
Tematem kończącym książkę jest kartografia
współczesna. Philippe De Maeyer z Uniwersytetu w Gandawie w eseju Cartography in the Age of
GIS zwięźle omówił najważniejsze aspekty użytkowe Systemów Informacji Geograficznej, które
w uniwersalny sposób traktują dane do tworzenia map wielko- i małoskalowych. Pozyskane
dzięki GIS informacje mają obecnie powszechne
zastosowanie, np. jako bazy danych dla planowania tras podróży oraz generowania aktualnych
map tematycznych. Jako przykład w eseju podano dwie mapy statystyczne rozkładu gęstości
zaludnienia Belgii w 2012 r., które zostały wygenerowane z określonego zestawu danych bazy
systemu GIS.
Podsumowując, należy powiedzieć, że omówione w publikacji dokumenty kartograficzne,
które stały się kanwą treści większości esejów,
zostały zaprezentowane w sposób bardziej interesujący i sugestywny niż w tradycyjnym katalogu. Stworzono także możliwość pogłębionego
i poszerzonego opisu obszerniejszych zagadnień.
Autorzy nie tylko przedstawili okoliczności powstania tych obiektów, ale przypomnieli też zdarzenia historyczne łączące poszczególne eksponaty. Omówienie stosowanych jednocześnie lub
bezpośrednio po sobie metod, które przyczyniły
się do rozwoju kartografii jako nauki, umożliwiStudia Geohistorica • Nr 05. 2017
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Recenzje i omówienia
ło zrozumienie tych zjawisk. Pokazano również
społeczności, które tworzyły mapy i dla których
je produkowano. Książka daje jedną z możliwych
odpowiedzi na pytania, dlaczego dawne mapy
niosły ze sobą takie, a nie inne treści, jaki jest ich
wkład w rozwój nauk i jaki wpływ wywarły na
społeczności, w których były rozpowszechniane.
Wybór obiektów ilustrujących pewne zjawiska
w niektórych przypadkach budzi jednak pewne
wątpliwości. W rozdziale The Last Continents,
w którym omówiono poznawanie niezbadanych
przed XIX w. kontynentów, umieszczono jedynie dwa eseje: How Stanley Mapped Central Africa and the River Congo o badaniu wnętrza Afryki
oraz The Belgica Antarctic Expedition of 1897–9
and its Cartographic Work o belgijskiej ekspedycji
na Antarktydę. W tak zatytułowanym rozdziale
pominięto odkrycia wielu równie ważnych ekspedycji badawczych z 2. poł. XIX w., działają-
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cych chociażby na terenach Syberii i Dalekiego
Wschodu czy Ameryki Południowej. Wynika to
zapewne z faktu, że omawiając historię poznawania świata i prezentowania go na mapach, autorzy bazowali głównie na literaturze anglojęzycznej, co potwierdza lista pozycji w załączonej do
książki bibliografii. Od publikacji towarzyszącej
ogólnoświatowej konferencji można oczekiwać
bardziej równomiernego rozłożenia problematyki związanej z powstawaniem dawnych map.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wystaw i katalogów jest to tekst europocentryczny,
w niewystarczający sposób przytaczający mapy
opracowane i rozpowszechniane poza Europą
Zachodnią, np. w Chinach i Rosji.
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