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z m a n (Garland Reference  Library of  the Humani-
ties, vol.1899), Garland Publishing, Inc., New York-
L o n d o n 2000, ss. XXXIX + 715. 

Handel, podróże, odkrywanie i badanie obcych krajów, 
myśl geograficzna  (w dawnym, szerokim znaczeniu tego słowa) 
— były w przeszłości silnie z sobą  powiązane,  mimo zatem usta-
wicznego niebezpieczeństwa wchodzenia w różne ważne, ale sa-
moistne, dziedziny życia ekonomicznego (np. bankowość), poli-
tycznego (np. wyprawy krzyżowe), przesunięć etnicznych, tech-
niki (np. szkutnictwo, wynalazki ułatwiające  transport czy żeg-
lugę), teologii i filozofii,  wreszcie religioznawstwa, wyważone 
uwzględnienie ich w encyklopedycznym dziele poświęconym „geo-
grafii"  średniowiecznej jest uzasadnione. Przygotowana w zna-
nej amerykańskiej firmie,  specjalizującej  się w tego typu dzia-
łalności wydawniczej, praca zbiorowa (zob. spis 177 współpra-
cowników na s. XXIX-XXXIV) wychodzi z pewnością  naprze-
ciw potrzebom niemałego kręgu odbiorców, tym bardziej, że 
imponujące  światowe piśmiennictwo naukowe na ten temat jest 
wielojęzyczne i rozproszone (bardzo selektywna bibliografia  po-
dawana w omawianym dziele przy poszczególnych hasłach oraz 
pod koniec książki  zawiera jedynie prace w głównych językach 
zachodnioeuropejskich). Haseł jest 435, ich porządek  oczywi-
ście — alfabetyczny,  objętość bardzo różna, od kilkunastu wier-
szy po kilka stron w przypadku haseł przeglądowych.  Szeroko 
wprowadzony został system odsyłaczy, powiązany  z dokładnym 
skorowidzem. Chronologiczne ramy wykraczają  nawet poza śred-
niowiecze, bardziej „w dół", gdyż nie można było pominąć  np. 
Ptolemeusza czy mapy Agryppy, niż „w górę", ale obejmują  rów-
nież bezpośrednie skutki wielkich odkryć geograficznych.  En-
cyklopedia jest europocentryczna, ale obejmuje również zjawi-
ska i przestrzenie kontaktów międzycywilizacyjnych, a także 
niekiedy ważne z punktu widzenia tematu postacie i wydarzenia 
nawet odległych od naszego kręgów cywilizacyjnych. 

Uporządkowany  według grup tematycznych indeks haseł 
(s. XI-XXI) ułatwia poszukiwania i wyrobienie sobie opinii co 
do uwzględnienia w encyklopedii określonych dziedzin. Grupy 
te to: architektura, bitwy i oblężenia, kartografowie-kosmogra-
fowie-geografowie,  krucjaty, dyplomaci i wysłańcy, dynastie, gos-
podarka, odkrywcy, koncepcje i metody geograficzne,  dzieła geo-
graficzne,  historiografowie  i kronikarze, koncepcje i pojęcia hi-
storyczne, wydarzenia historyczne, itineraria, prawo, edukacja, 
dzieła i rodzaje literackie oraz autorzy, rękopisy-iluminatorstwo-
-druk, mapy i plany, cuda i osobliwości, wojskowość, misjonarze, 
Mongołowie, góry, postacie i miejsca legendarne i mitologicz-
ne, historia naturalna, pielgrzymki i pielgrzymi, miejscowości i kra-
je, zawody-zajęcia-społeczeństwa, państwa-imperia-królestwa-
miasta/państwa, ruchy religijne, drogi i szlaki historyczne, żeg-
luga, morza, technologie, handel, transport, podróże z punktu 
widzenia kategorii lub narodowości (np. podróże Żydów, po-
dróże pokutne), podróżnicy i ich dzieła, plemiona i ludy, po-
dróże (voyages),  kobiety. Oczywiście, zakresy niektórych z wy-
mienionych dziedzin pokrywają  się częściowo. 

Jak w każdym podobnym dziele, także i w tym zdarzają 
się opuszczenia i usterki. Z tych pierwszych brak choćby ha-
seł Othere i Wulfstan.  „Młodsza Europa" (J. Kłoczowski), choć 
Węgry, Polska i Ruś otrzymały odrębne zbiorcze hasła, została 
potraktowana po macoszemu. Al-Idrisi powinien być pod I, nie 
pod A, Vasco da Gama pod G, nie pod D. Dyskusyjna w niejed-
nym przypadku może być objętość hasła. Wszystko to jednak 
nie zmienia faktu,  że otrzymaliśmy znaczną  sumę uporządko-
wanej, solidnej wiedzy, przydatną  nie tylko początkującym,  lecz 
również specjalistom. Na s. XXII-XXV zamieszczono tablicę 

chronologiczną,  na s. XXVII uproszczone wykazy władców 
i papieży, na s. XXXV-XXXIX znajdujemy kilka map ułatwia-
jących  percepcję wielu haseł. 

J.  S. 

Monika C h o r o ś , Łucja J a r c z a k , Stanisława 
Sochacka, Słownik  nazw miejscowych Górnego  Ślą-
ska. Polsko-niemiecki  i niemiecko-polski  = Wörter-
buch der  Ortsnamen in Oberschlesien.  Polnisch-deutsch 
und deutsch-polnisch,  Państwowy Instytut Naukowy 
— Instytut Śląski w Opolu, Księgarnia „Minerva" 
Mariusz Kik w Kluczborku, wyd. 2 [wyd. 1: 1993], 
Opole-Kluczbork 1997, ss. 185; Monika C h o r o ś , 
Łucja Jarczak, Słownik  nazw miejscowych Dolnego 
Śląska.  Polsko-niemiecki  i niemiecko-polski  = Wörter-
buch der  Ortsnamen in Niederschlesien.  Polnisch-deutsch 
und deutsch-polnisch,  Państwowy Instytut Naukowy 
— Instytut Śląski w Opolu, Opole 1995, ss. 222. 

Oba słowniki powstały na marginesie prac nad Słownikiem 
etymologicznym  nazw geograficznych  Śląska  i stanowią  jego skró-
coną  wersję. Są  to alfabetyczne  wykazy miejscowości Górnego 
Śląska  i Dolnego Śląska  w wersji polskiej i niemieckiej, zawie-
rające  lokalizację i identyfikację  tych miejscowości. Obszar ob-
jęty słownikami ilustrują  dołączone  mapy. 

M.  D. 

Marek J. B a t t e k , Joanna S z c z e p a n k i e w i c z , 
Słownik  nazewnictwa  krajoznawczego,  Polsko-niemiecki 
i niemiecko-polski.  Śląsk,  Ziemia  Lubuska, Pomorze 
Zachodnie,  Warmia  i Mazury  = Wörterbuch  der  Land-
eskundlichen  Namen,  polnisch-deutsch  und deutsch-
-polnisch.  Schlesien,  Ostbrandenburg,  Pommern, 
Ostpreussen,  Silesia, Wrocław 1998, wyd. IV [wyd. I: 
1990], ss. 296. 

Dopiero czwarte wydanie tego bardzo pożytecznego Słow-
nika objęło cały obszar, który do 1945 r. należał do Niemiec, 
a obecnie znajduje się w granicach Polski. W administracji nie-
mieckiej były to tereny prowincji śląskiej,  pomorskiej i wschod-
niopruskiej oraz wschodnia część prowincji brandenburskiej. 
W dodatku A zestawiono nazewnictwo Wolnego Miasta Gdań-
ska, a w dodatku B — ziemie przyłączone  do Polski po 1918 r. 

Po indeksie skrótów administracyjnych oraz słowniku ter-
minów topograficznych  następuje właściwy słownik nazw, któ-
rego układ jest identyczny w wersji polsko-niemieckiej i nie-
miecko-polskiej. Pierwszą  część stanowią  opisy największych 
miast regionu: nazw dzielnic, osiedli i ulic. Druga częśc to wła-
ściwy słownik nazw miejscowości calego regionu. Trzecia część 
to słownik nazw topograficznych  i części geograficznych  (gór, 
jezior, przełęczy, zamków, skał, wodospadów, dolin itp.), przy 
czym każde pasmo górskie i pojezierze stanowi odrębny pod-
rozdział. Część czwarta to słownik nazw rzek i potoków, 
w układzie alfabetycznym  i kolejności dopływów. 

M.  D. 


