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оцене, прикази 411

* ри чард Ј. а. Тал берт је ро ђен у 
ен гле ској 1947. го ди не. про фе сор је 
ста ре исто ри је на оде ље њу William
RandKenan, Уни вер си те та Се вер на 
ка ро ли на, Че пел Хил, а тре нут но 
пред се да ва Дру штвом исто ри ча ра 
ста ро га ве ка. прет ход но је био пре-
да вач у Ве ли кој Бри та ни ји и ка на ди 
и аутор је по ред оста лих де ла и књи ге 
СенатЦарскогаРима, (The Se na te of 
Impe rial Ro me) у из да њу Уни ве си те та 
у прин сто ну, ко ја је до би ла пре сти-
жну Гу дви но ву на гра ду за за слу ге, 
аме рич ке фи ло ло шке асо ци ја ци је.

BAR RING TON ATLAS OF THE GRE Ek AND RO MAN 
WORLD, edi ted by Ric hard J. A. Tal bert,* Prin ce ton 2000.

Сми сао ово га крат ког при ка за 
Ба ринг тон атла са Грч ког и рим ског 
све та, (Bar ring ton Atlas of the Gre ek 
and Ro man World), био би да ука же 
до ма ћој, пре све га струч ној јав но сти 
на чи ни се не до вољ но по зна то али 
сва ка ко из у зет но зна чај но де ло из 
обла сти кар то гра фи је и то по гра фи је 
пе ри о да ан ти ке, ис так ну тог исто ри-
ча ра ста ро га ве ка про фе со ра ри чар да 
Тал бер та (Racharad Talbert). Још од 
дру ге по ло ви не XIX ве ка чи ње ни су 
ра зни по ку ша ји да се ста ри свет све-
о бу хват но пред ста ви на кар та ма. Без 
на ме ре да се ума њи зна чај прет ход них 
ра до ва, Ба ринг тон атлас пред ста вља 
пра во ка пи тал но де ло, ко је је у це ли ни 
од го во ри ло сво ме на да све сло же ном и 
иза зов ном за дат ку. Са ра дом на атла су 
се по че ло још 1988. го ди не на Уни вер-
си те ту Се вер на ка ро ли на, University
of NorthCarolina,ChapelHill, под 
струч ним ру ко во ђе њем про фе со ра 
Тал бер та. Са чи ње на је ин тер на ци-
о нал на гру па од пре ко се дам де сет 
екс пе ра та и го то во јед на ког бро ја кон-
сул та на та, ко ји су у сво ме ра ду ко ри-
сти ли аеро на у тич ке кар те, на чи ње не 
по мо ћу мо дер не са те лит ске тех ни ке. 
Тре ба ло је при ла го ди ти са вре ме ни 
ре љеф ње го вом не ка да шњем из гле ду 
и озна чи ти ста ре на зи ве и објек те, у 
скла ду са нај но ви јим исто риј ским са-
зна њи ма и ар хе о ло шким от кри ћи ма. 
Хро но ло шки оквир Ба ринг тон атла са 
по крио је пе ри од од ар хај ске Грч ке па 
све до по зног рим ског цар ства, да кле, 
од око 1000. пре Хри ста до 640. го ди-
не по сле Хри ста. на 99 ма па у пу ном 

ко ло ру и на пре ко 175 стра ни ца, учи-
њен је на пор да се раз от кри је чи тав 
свет Гр ка и ри мља на, од Бри тан ско га 
остр вља, пре ко обла сти Сре до зе мља, 
до ин диј ско га пот кон ти нен та. овај 
про стор об у хва та те ри то ри је го то во 
75 са вре ме них др жа ва. 

Ши ро ки фор мат Ба ринг тон атла-
са (33 x 48 цм) од ли ку је се ви со ким 
сте пе ном све о бу хват но сти, ја сно ће 
и де таљ но сти. кар те су из ра ђе не у 
две стан дард не раз ме ре (1:500000 и 
1:1000000), ка ко би по ме ну ти кри те ри-
ју ми би ли у што ве ћој ме ри ис пу ње ни. 
зна чај но је на по ме ну ти и по да так да 
су укуп ни тро шко ви из ра де Ба ринг тон 
атла са до сти гли из нос од го то во че-
три ми ли о на аме рич ких до ла ра, што 
до дад но све до чи озбиљ но сти ово га 
про јек та.

Ба ринг то нов атлас укљу чу је и 
при руч ник о кар та ма на CD-ROM 
из да њу а по сто је и по себ на два во лу-
ме на при руч ни ка од 1500 стра ни ца 
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у штам па ној фор ми. он са др жи по-
дат ке и упут ства о сва ко ме ме сту у 
Ба ринг тон атла су. оде љак по све ћен 
по је ди нач ним кар та ма са сто ји се из 
не ко ли ко сег ме на та: 

1. Са же то га тек ста ко ји по кла ња 
по себ ну па жњу спе ци фич ним окол но-
сти ма и те шко ћа ма у ма пи ра њу од ре-
ђе ног под руч ја, као што су, на при мер, 
зна чај не про ме не из гле да те ре на од 
ан тич ких вре ме на или не сра зме ре у 
са вре ме ним ис тра жи ва њи ма. 

2. Ли сте по је ди нач них име на и 
обје ка та на кар ти, са основ ним по да-
ци ма о пе ри о ду њи хо вог за по се да ња, 
о са вре ме ним то по ни ми ма ан тич ких 
на се ља и о да на шњој др жа ви у ко јој се 
на ла зе. Спи сак крат ких ре фе рен ци, ве-
зан за сва ки на вод, упу ћу је на зна чај не 
ан тич ке из во ре и мо дер не сту ди је.

3. по да та ка о објек ти ма, по пут 
акве дук та, мо сто ва, бе де ма, за тим о 
обим ним зе мља ним ра до ви ма и по том 
о ка ме но ло ми ма, руд ни ци ма, пу те ви-
ма (ити не ра ри ма), то по ни ми ма ко ји 
ни су ло ци ра ни и др.

4. Би бли о гра фи је ко ри шће не ли-
те ра ту ре.

из ра зи то ши рок са др жај Ба ринг-
тон атла са при вла чи па жњу пре свих 
ис тра жи ва ча пе ри о да ан ти ке, ко ји ма 
је ова ква вр ста пу бли ка ци је прак тич-
но нео п ход на. за не ко ли ко го ди на от 
ка ко је иза шао из штам пе по стао је 
ва жан сег мент фон до ва нај по зна ти јих 
на ци о нал них и струч них би бли о те ка у 
све ту. Ме ђу тим, Ба ринг тон атлас ни је 
на ме њен са мо љу ди ма из  на у ке, већ 

сво је чи та о це и ту ма че про на ла зи и 
ме ђу за љу бље ни ци ма у про шлост и 
епо ху ста рих Гр ка и ри мља на, ко ји су 
оста ви ли не про ла зан пе чат у кул ту ри 
и исто ри ји мно гих на ро да. атла сом се 
та ко ђе мо гу слу жи ти и сту ден ти и пут-
ни ци, да кле, сва ко ко за же ли да ис пра-
ти и са гле да, на при мер, алек сан дро ве 
по хо де на ис ток, за тим Ха ни ба лов 
пре ла зак пре ко ал па или да про у чи 
пу те ве, акве дук те и од брам бе на утвр-
ђе ња рим ске им пе ри је. 

на ово ме ме сту зна чај но је на по-
ме ну ти да је у из ра ди ка ра та под бро-
јем 21 DaciaMoesia и под бро јем 49 
Illyricum, ко је је са ста вио про фе сор 
Вилкс (J.J.Wil kes) и ко је да кле го во ре 
о на шим про сто ри ма, уче ство вао, као 
кон сул тант, по кој ни про фе сор др пе-
тар пе тро вић, не ка да шњи ди рек тор 
ар хе о ло шког ин сти ту та у Бе о гра ду и 
аутор струч них мо но гра фи ја и чла на-
ка на ко је атлас че сто упу ћу је.

Фор ма при ка за нам ипак до не кле 
огра ни ча ва про стор за пот пу ни је и 
де таљ ни је из ла га ње о Ба ринг тон атла-
су, ко ји ће сво ју пра ву афир ма ци ју 
до жи ве ти тек у вре ме ни ма ко ја сле де. 
Сто га ни је би ло мо гу ће упу сти ти се у 
по дроб ни ју ана ла зу овог ре фе рент ног 
де ла, не про ла зне вред но сти, ко је би 
сва ка ко тре ба ло да по се ду ју струч не 
и уни вер си тет ске би бли о те ке у на шој 
зе мљи. на тај на чин би се кре ну ло 
у ко рак са до стиг ну ћи ма мо дер не  
исто риј ске-ге о гра фи је и кар то гра фи је 
ан тич ко га све та. 

ВладимирП.Петровић


