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Barrington Atlas of the Greek and Roman
World, edited by Richard J. A. Talbert,* Princeton 2000.

Смис ао овог а кратког приказ а
Барингтон атласа Грчког и Римског
света, (Barrington Atlas of the Greek
and Roman World), био би да укаже
домаћој, пре свега стручној јавности
на чини се недовољно познато али
свакако изузетно значајно дело из
области картографије и топографије
периода антике, истакнутог истори
чара старога века професора Ричарда
Талберта (Racharad Talbert). Још од
друге половине XIX века чињени су
разни покушаји да се стари свет све
обухватно представи на картама. Без
намере да се умањи значај претходних
радова, Барингтон атлас представља
право капитално дело, које је у целини
одговорило своме надасве сложеном и
изазовном задатку. Са радом на атласу
се почело још 1988. године на Универ
ситету Северна Каролина, University
of North Carolina, Chapel Hill, под
стручним руковођењем професора
Талберт а. Сачињена је интернаци
онална група од преко седамдес ет
експерата и готово једнаког броја кон
султаната, који су у своме раду кори
стили аеронаутичке карте, начињене
помоћу модерне сателитске технике.
Требало је прилагодити савремени
рељеф његовом некадашњем изгледу
и означити старе називе и објекте, у
складу са најновијим историјским са
знањима и археолошким открићима.
Хронолошки оквир Барингтон атласа
покрио је период од архајске Грчке па
све до позног Римског Царства, дакле,
од око 1000. пре Христа до 640. годи
не после Христа. На 99 мапа у пуном

колору и на преко 175 страница, учи
њен је напор да се разоткрије читав
свет Грка и Римљана, од Британскога
острвља, преко области Средоземља,
до Индијскога потконтинента. Овај
простор обухвата територије готово
75 савремених држава.
Широки формат Барингтон атла
са (33 x 48 цм) одликује се високим
степеном свеобухватности, јасноће
и детаљности. Карте су израђене у
две стандардне размере (1:500000 и
1:1000000), како би поменути критери
јуми били у што већој мери испуњени.
Значајно је напоменути и податак да
су укупни трошкови израде Барингтон
атласа достигли износ од готово че
три милиона америчких долара, што
додадно сведочи озбиљности овога
пројекта.
Бар ингтон ов атлас укључ уј е и
приручник о карт ама на CD-ROM
издању а постоје и посебна два волу
мена приручника од 1500 страница
* Ричард Ј. А. Талберт је рођен у
Енглеској 1947. године. Професор је
старе историје на одељењу William
Rand Kenan, Университета Северна
Кар ол ин а, Чеп ел Хил, а трен утн о
предс ед ава Друш твом истор ич ар а
старога века. Претходно је био пре
давач у Великој Британији и Канади
и аутор је поред осталих дела и књиге
Сенат Царскога Рима, (The Senate of
Imperial Rome) у издању Унивеситета
у Принстону, која је добила прести
жну Гудвинову награду за заслуге,
Америчке филолошке асоцијације.
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у штампаној форми. Он садржи по
датке и упутства о свакоме месту у
Барингтон атласу. Одељак посвећен
појединачним картама састоји се из
неколико сегмената:
1. Сажетога текста који поклања
посебну пажњу специфичним околно
стима и тешкоћама у мапирању одре
ђеног подручја, као што су, на пример,
значајне промене изгледа терена од
античких времена или несразмере у
савременим истраживањима.
2. Листе појединачних имена и
објеката на карти, са основним пода
цима о периоду њиховог запоседања,
о савременим топонимима античких
насеља и о данашњој држави у којој се
налазе. Списак кратких референци, ве
зан за сваки навод, упућује на значајне
античке изворе и модерне студије.
3. Подат ака о објектима, попут
акведукта, мостова, бедема, затим о
обимним земљаним радовима и потом
о каменоломима, рудницима, путеви
ма (итинерарима), топонимима који
нису лоцирани и др.
4. Библиографије коришћене ли
тературе.
Изразито широк садржај Баринг
тон атласа привлачи пажњу пре свих
истраживача периода антике, којима
је оваква врста публикације практич
но неопходна. За неколико година от
како је изашао из штампе постао је
важан сегмент фондова најпознатијих
националних и стручних библиотека у
свету. Међутим, Барингтон атлас није
намењен само људима из науке, већ

своје читаоце и тумаче проналази и
међу заљубљеницима у прошлост и
епоху старих Грка и Римљана, који су
оставили непролазан печат у култури
и историји многих народа. Атласом се
такође могу служити и студенти и пут
ници, дакле, свако ко зажели да испра
ти и сагледа, на пример, Александрове
походе на исток, затим Ханибалов
прелазак преко Алпа или да проучи
путеве, акведукте и одбрамбена утвр
ђења римске империје.
На овоме месту значајно је напо
менути да је у изради карата под бро
јем 21 Dacia-Moesia и под бројем 49
Illyricum, које је саставио професор
Вилкс (J.J.Wilkes) и које дакле говоре
о нашим просторима, учествовао, као
консултант, покојни професор др Пе
тар Петровић, некадашњи директор
Археолошког института у Београду и
аутор стручних монографија и члана
ка на које атлас често упућује.
Форма приказа нам ипак донекле
ограничава простор за потпуније и
детаљније излагање о Барингтон атла
су, који ће своју праву афирмацију
доживети тек у временима која следе.
Стога није било могуће упустити се у
подробнију аналазу овог референтног
дела, непролазне вредности, које би
свакако требало да поседују стручне
и университетске библиотеке у нашој
земљи. На тај начин би се кренуло
у кор ак са дос тигн ућ има мод ерн е
историјске-географије и картографије
античкога света.
Владимир П. Петровић

