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Historia Kartaginy jest w dziedzinie nauk o starożytności odrębną dyscypliną badawczą, nie mieści się ani 
w dziale historii Wschodu, ani, co nie do końca tak oczywiste, Grecji czy Rzymu, a ponadto wymaga kompetencji 
filologa i archeologa obeznanego tak z materialem Starożytnego Wschodu, jak i antyku klasycznego. Wyrazem 
tego odrębnego statusu jest chociażby fakt, że w słynnym „Handbuch der Altertumswissenschaft” wydano 
(1985 r.) specjalny tom „Geschichte der Karthager” pióra Wernera H u ß a .  Dzieło to, opublikowane potem 
(i wznawiane) w nieco innej wersji przez wydawcę „Handbucha” (Verlag C. H. Beck) pod tytułem „Die Kartha
ger”, stało się, i jest właściwie do dziś, podstawowym kompendium z tej dziedziny i podręcznikiem dla studentów 
na wielu kierunkach uniwersytetów niemieckich.

Podobnego opracowania brak było dotąd w języku polskim, tym większe znaczenie ma więc omawiana tu 
książka. Ponadto od ukazania się najnowszej wersji dzieła Hußa (nieco zniechęcającego swą objętością mniej 
specjalistycznych czytelników) pojawiły się nowe studia dotyczące tak Kartaginy, jak i obszarów sąsiednich: Gre
cji i Rzymu (ogromne znaczenie mają nie tylko studia nad wojnami punickimi, lecz w jeszcze większym stopniu 
nad Afryką rzymską), a przede wszystkim Fenicjan i Etrusków. Podjęcie się trudu pisania historii Kartaginy przy 
dzisiejszym stanie badań wymaga, już tylko ze względu na ogrom literatury przedmiotu, heroicznej niemal de
cyzji. Zasługuje ona na uznanie tym większe, że autor wywiązał się z postawionego sobie zadania wzorowo. Pisał 
książkę o charakterze może raczej popularnym (choć wymyka się ona jednoznacznej klasyfikacji, chyba najlepiej 
użyć w jej przypadku modnego określenia „esej naukowy”), ale wykazał wszelkie kompetencje zawodowca: zna
jomość źródeł, rzecz jasna w oryginale, literatury przedmiotu i, co najważniejsze, trzeźwy sąd o stanie badań 
i o charakterze problemów właściwych dla tej dziedziny. Książkajest z punktu widzenia metody najzupełniej na
ukowa, ojej popularnym charakterze decyduje to, co stanowi może jej największą zaletę: napisana jest świetnym, 
komunikatywnym językiem, prawdziwie dobrą polszczyzną, co nie zawsze jest regułą w pracach naukowych. 
Rzeczjasna, ma ona w pewnym stopniu charakter kompilacyjny, a na dodatek autor na ogół nie ułatwia czytelni
kowi wyrobienia sobie sądu o stopniu oryginalności swej pracy. Pisze potoczyście, a konstruując zwartą i gładką 
narrację nie pozwala czytelnikowi (przynajmniej niezajmującemu się tą problematyką) na jednoznaczną ocenę, 
co jest jego własnym ustaleniem i poglądem, a co czerpie tylko z innych opracowań.

Omawiana książka zapewne przeznaczona jest dla czytelnika niespecjalisty, to znaczy dla szerszych kół mi
łośników historii. Jestem jednak przekonany, że przeczytać ją powinien każdy zawodowy historyk starożytności, 
a może w ogóle każdy historyk. Z pewnością przeczyta ją z pożytkiem dla siebie, a co więcej — z przyjemnością.

Wątpliwości budzić może tylko podtytuł. Nie potrafię zrozumieć, co to jest „historia nieortodoksyjna”
i czym się ona różni od „ortodoksyjnej”. Ale to już zupełnie inna historia.

W.L.
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