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Artykuły recenzyjne i recenzje

Do tej nad wyraz użytecznej i inspirującej antologii dołączono (s. 508 - 538) bibliografię historii podróży i niemieckich
relacji podróżniczych, zestawioną przez P. J. Brennera. Znalazło się w niej kilka poloników (A. Mączak, M. Stępień),
kilku ważnych zabrakło. Oczywiście, nie wszystkie aspekty dziejów literatury podróżniczej, nawet w zacieśnionych
do niemieckiego obszaru językowego ramach, zostały w zbiorze omówione, ale z drugiej strony znaczenie wielu zasygnalizowanych rozpraw ma z pewnością wymiar powszechnodziejowy. Możliwości badawcze tkwiące w gatunku literackim,
stanowiącym temat książki, ujawniły się z dużą ostrością. Ponad wszelką wątpliwość wykazano wybitne kulturotwórcze
znaczenie podróży oraz relacji o nich.
Jerzy Strzelczyk

Griechische und lateinische Quellen zur Frühgeschichte Mitteleuropas bis zur Mitte des 1.
Jahrtausends u.Z. Herausgegeben von Joachim Herr mann. I. Teil: Von Homer bis Plutarch (8. Jh.
v. u. Z. bis 1 Jh. u. Z.) (Schriften und Quellen der alten Welt, hrsg. vom Zentralinstitut für Alte
Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, Bd. 37,1), Akademie-Verlag, Berlin 1988, ss. 657, map 5.
Świadectwa autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych zawsze odgrywały ważną rolę w rekonstrukcji dziejów
krajów i ludów europejskich, także tych z peryferii świata starożytnego, a ogromny rozwój prahistorii i innych dyscyplin
wspomagających badania społeczeństw pradziejowych, choć bez porównania rozszerzył znajomość tych społeczeństw, nie
zwolnił uczonych od obowiązku czerpania z danych źródeł pisanych. Tymczasem znajomość tych, mogłoby się wydawać, już
wielokrotnie uwzględnianych w badaniach testimoniów, pozostawia wiele do życzenia. Wpływa na to przede wszystkim nie
wyjaśniona w wielu przypadkach kwestia podstawy rękopiśmiennej przekazu, brak nowoczesnych edycji tekstów, wreszcie
- brak antologii, które by w sposób wybiórczy, lecz i odpowiedzialny naukowo, zbierały rozrzucone w dziesiątkach utworów
literackich i jeszcze liczniejszych inskrypcjach informacje przydatne do znajomości Europy barbarzyńskiej. Jeżeli chodzi
o okres antyczny, dysponujemy w Polsce jedynie antologią Mariana P l e z i z 1952 r., która pomija nawet informacje Strabona,
jako nie wymieniające Słowian1, oraz podobnym wydawnictwem Gerarda L a b u d y z 1954 r., w którym starożytność została
przedstawiona w sposób znacznie bardziej ogólny2. Dopiero obecnie został sformułowany w Poznaniu program obszerniejszej
antologii źródeł antycznych i wczesnośredniowiecznych do zagadnienia etnogenezy i wczesnej historii Słowian3; opublikowany
ostatnio II zeszyt greckiej serii tego wydawnictwa nie pozostawia wątpliwości co do podstawowego jego znaczenia do
wszelkich dalszych badań naukowych 4 .
Znacznie szerszy cel przyświeca zespołowi uczonych niemieckich, który niedawno ogłosił pierwszy okazały tom
wydawnictwa źródłowego, mającego objąć całość materiału antycznego do połowy I tysiąclecia n.e. w postaci obszernych
fragmentów przytoczonych w języku oryginału (greka lub łacina) wraz z równoległym przekładem na język niemiecki. Jedynie
„Germania" Tacyta, jako dzieło w całości odnoszące się do tematyki zbioru, zostanie przedstawione i skomentowane w całości.
Będzie ona stanowiła U tom zbioru. Teksty są zaopatrzone najważniejszym aparatem krytycznym (ważne i symptomatyczne
odmianki rękopiśmienne oraz emendacje) oraz obszernym, zgromadzonym w drugiej części tomu i powiązanym z tekstami
komentarzem rzeczowym. Jak wynika z zestawienia tabelarycznego zamieszczonego na s. 26-29, łącznie przewiduje się
uwzględnienie 141 autorów lub dzieł anonimowych (ostatnim chronologicznie ma być Zosimos), a całość ma liczyć 4 tomy.
O tomie II była już mowa. Tom E l ma zawierać fragmenty z pozostałych (łącznie z głównymi) dzieł Tacyta oraz ponad 40
innych autorów i dzieł (do Auzoniusza włącznie), z Pliniuszem Młodszym, Dionizjuszem Periegetą, Ptolemeuszem, Kasjuszem
Dio na czele. Ostatni IV tom rozpocznie się z Amianem Marcellinem, zakończy Zosimosem, po czym zawierać ma jeszcze
materiał inskrypcyjny.
Tom I zawiera obszerny (s. 7-38) wstęp pióra Joachima H e r r m a n n a do całości dzieła. Znajdujemy w nim m.in. rys
rozwoju światopoglądu antycznego w odniesieniu do terenów położonych na północ od cywilizacji świata antycznego,
wyłanianie się poszczególnych kluczowych kategorii etnicznych (Celtowie, Scyci, Sarmaci, Germanie, Słowianie) i społeczno-moralnych (barbarzyńcy), formułowanie zagadnień etnograficznych i antropologicznych, sposoby ujmowania konfliktu
z barbarzyńcami. Następną częścią wstępu jest syntetyczny zarys poszczególnych etapów wiedzy antycznej o Europie
barbarzyńskiej; Herrmann proponuje podział na następujące etapy: od Homera do Posejdoniosa, czasy Cezara, okres
podbojów od Augusta do Domicjana (83), Tacyt, wojny markomańskie i związki plemion germańskich (od 168 do połowy IV
w.), okres upadku Cesarstwa. Ostatnią częścią wstępu jest bliższe wyjaśnienie założeń niniejszego zbioru. Ren i Dunaj zostały
przyjęte jako granice obszaru objętego zbiorem, wszakże z istotnymi wyjątkami: nie obejmuje on Kotliny Karpackiej, przede
wszystkim Dacji (co sprawią, że dzieje Gotów, Gepidów i Hunów oraz ich stosunki z państwem rzymskim znalazły się poza
zbiorem), z drugiej natomiast strony uwzględniono do pewnego stopnia niektóre obszary położone na zachód i południe od
Renu i Dunaju, gdy wymagało tego przedstawienie konkretnych wydarzeń będących kontynuacją procesów rozgrywających się
na dalszych obszarach (np. wyprawa Cymbrów i Teutonów do Italii), lub konieczność naświetlenia „tła dziejowego" (np. Galia
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w przypadku Celtów). Europa wschodnia i północna została uwzględniona teoretycznie na tyle, na ile powiązana była ze
środkową - jasnej linii przewodniej nie sposób się tu w I tomie dopatrzeć i jeżeli problematyka skandynawska jest, jak się
wydaje, reprezentowana dość systematycznie, Europa wschodnia została zeń wyeliminowana dość konsekwentnie, co może
najdobitniej wyraziło się w związku z relacją Herodota (nr 5), pozbawioną tego co w niej najcenniejsze, tzn. opisu Scytii i jej
sąsiadów. Zgodnie z zasadami ideologii panującej do końca istnienia NRD, dalszym wyjątkiem jest uwzględnienie takich
wewnętrznych wydarzeń w cesarstwie, jak powstanie w Panonii w 6 roku n. e., czy wcześniejszy udział niewolników
w powstaniu Spartakusa.
Guther Christian H a n s en wyjaśnia (s. 39-40) przyjęte zasady edytorskie dotyczące tekstu i aparatu krytycznego.
Teksty w liczbie 49 (oczywiście, niektórzy autorzy dostarczyli więcej niż jeden tekst) zajmują strony od 42 do 429.
Tekst oryginalny znajduje się na stronach parzystych, tłumaczenie na nieparzystych. Przy tekście oryginalnym znajdują
się dane dotyczące miejsca danego fragmentu w całym utworze oraz wspomniane, bardzo zresztą oszczędne, odmianki
tekstowe. Tłumaczenia zaś zostały zaopatrzone przez wydawców w tytuły, informujące o treści każdego fragmentu. Wśród
autorów uwzględnionych w I tomie znajdujemy „dobrych znajomych" - źródła pierwszorzędnej wagi do znajomości Europy
w starożytności. Najwięcej miejsca zajęli Cezar (78 stron tekstów, 24 komentarza), Diodor (odpowiednio: 14 i 10), Strabon
(30 i 18), Velleius Paterculus (24 i 13), Pomponiusz Mela (6 i 9), Seneka (12 i 4), Pliniusz Starszy (34 i 22), Frontinus
(10 i 8) i Plutarch (39 i 13). Przytoczone w nawiasach liczby dają zarazem pewne wyobrażenia o rozmiarach komentarza
rzeczowego.
Komentarz zajmuje znaczną część tomu (s. 428-611), jest ściśle powiązany z częścią tekstową i zawiera ogromny
materiał rzeczowy i porównawczy. Należy dodać, że I tom poza redaktorami przygotowało 17 autorów (por. spis treści
na s. 5 - 6), opracowujących zarówno tekst i tłumaczenie, jak również komentarz. Znajdujemy w komentarzu najpierw
zwięzłe informacje o autorze lub danym dziele wraz z wyliczeniem miarodajnych edycji i tłumaczeń na język niemiecki
oraz podstawowej literatury przedmiotu (wykaz częściej i skrótowo cytowanej literatury na s. 622-623), po czym następuje
właściwy komentarz do kolejnych uwzględnionych fragmentów, należycie udokumentowanych tak pod względem źródeł,
jak i odnośnej literatury naukowej. Niekiedy, ale nie systematycznie, została uwzględniona także literatura prahistoryczna5.
Oczywiście, nie brak w komentarzu zarówno luk (np. literatura polska uwzględniona została w stopniu daleko nie pełnym6,
z czego jednak trudno czynić poważny zarzut zespołowi autorskiemu), jak również stwierdzeń wątpliwych. Wątpliwości
budzi np. sposób potraktowania znanego, jak wiadomo jedynie z cytatów i wzmianek późniejszych autorów, traktatu „O
Oceanie" Pyteasza z Massalii (nr 7). Pod jego imieniem (s. 50-52, kom. s. 432-434) zamieszczono jedynie fragmenty
z dzieł Geminosa, Kosmasa Indikopleustesa i Kleomedesa, natomiast pozostałe i niezmiernie istotne informacje masalijskiego
żeglarza i odkrywcy znalazły się wśród tekstów Strabona, Pliniusza i innych. Sądzę, że należałoby w rozdziale o Pyteaszu
podać chociaż odsyłacze do tych wszystkich miejsc, rozwiązanie przyjęte bowiem w tomie utrudnia ocenę całokształtu
dorobku tego odkrywcy. Na marginesie zaznaczę, że pogląd przedstawiony przez J. Herrmanna we wstępie (s. 19) o zasięgu
podróży Pyteasza (jakoby miał on dotrzeć nie tylko do Bałtyku, lecz wrócić na południe szlakiem dnieprzańskim), jest
zgoła fantastyczny, a zarzut, iż ci uczeni, którzy ograniczają zakres wyprawy do Morza Północnego, czynią to bez
rzeczowych argumentów, nietrafny. Nawiasem mówiąc, pogląd, iż wyprawa Pyteasza nastąpiła z polecenia czy za
przyzwoleniem Aleksandra Wielkiego, nie został po raz pierwszy sformułowany przez R. Di o n a w jego skądinąd
interesującej monografii, lecz pojawił się w nauce już dawno, a w zbliżonej postaci uzasadniał go np. Roch K n a p o w s k i
w pracy, która jako wydana także w języku niemieckim, mogła by zostać uwzględniona przez autora tej części komentarza7.
Lektura komentarza do takich autorów jak Strabon, Pomponiusz Mela, Pliniusz czy Velleius Paterculus, uzmysławia,
jak bardzo autorzy zubożyli go choćby przez niesystematyczne i z pewnością niewystarczające uwzględnienie dorobku
nauki polskiej. Wszystko to nie może jednak przesłonić wielkiego wkładu pracy autorów komentarza, którym udało się
na ogół nie tylko objaśnić realia występujące w przytaczanych fragmentach, lecz także zająć stanowisko w różnych
kontrowersjach naukowych. Komentarz należy uznać za duże osiągnięcie naukowe.
Następują jeszcze: alfabetycznie ułożony wykaz uwzględnionych miejsc (s. 612-616), wykaz skrótów imion autorów
antycznych i ich dzieł (s. 617-621), wspomniany wykaz literatury cytowanej skrótowo, indeks współpracowników tomu
(s. 624) oraz register podzielony na indeks onomastyczny (imiona i nazwy) (s. 625 - 648) i rzeczowy (s. 648 - 657). Tom
został wyposażony w pięć mapek, z których trzy zostały doń luźno dołączone. Niezależnie od wszelkich możliwych
zastrzeżeń co do koncepcji dzieła czy do jego wykonania (zwłaszcza komentarz mógłby być niewyczerpanym obiektem
dyskusji naukowej i propozycji korekt i uzupełnień), nie ulega najmniejszej wątpliwości, że mamy do czynienia z dziełem pionierskim i pomocą naukową najwyższej próby, która znacznie ułatwi wszelkie badania nad pradziejami Europy
środkowej, a także nad miejscem, jakie refleksja nad krajami i ludami tej części antycznego Barbaricum zajmowała
w dziełach i myśli autorów antycznych. Należy mieć nadzieję, że zmiany organizacyjne w nauce wschodniej części
Niemiec, jakie musiały nastąpić i nastąpiły po zjednoczeniu, nie doprowadzą do zaniechania następnych tomów tej
potrzebnej, a pod wieloma względami wzorowej edycji.
Jerzy Strzelczyk
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