Acta
Universitatis
Wratislaviensis
No 3649

Maria Magdalena Morawiecka
Uniwersytet Wrocławski

Między kompasem a kosmologią:
mapa jako obraz świata

Prace
Kulturoznawcze XVII
Wrocław 2015

Jakże cenną [rzeczą] jest dobra mapa, na której ujrzeć
można świat jakoby patrząc nań z innego świata1
Samuel van Hoogstraten, siedemnastowieczny malarz niderlandzki

Wśród wytwarzanych przez człowieka artefaktów niewiele jest takich, które pełniłyby funkcję przewodników w sensie bardziej dosłownym, niż czynią to
mapy. Znane od dawna, bo już od prehistorii2, sporządzane za pomocą różnych
mediów i systemów, przybierały najrozmaitsze, często czytelne wyłącznie dla
wtajemniczonych formy, nieodmiennie jednak odpowiadały na tę samą potrzebę tworzenia wizerunków świata, w naturalny sposób stając się narzędziem jego
opisu i porządkowania. Pomagały odnaleźć drogę i objąć wyobraźnią otaczającą przestrzeń, zauważyć relacje zachodzące między poszczególnymi obiektami,
a także określić własne miejsce w świecie.
To właśnie ów praktyczny aspekt obcowania z mapą sprawił, że obecnie postrzegana jest ona przede wszystkim przez pryzmat utylitarności, a kartograficzne obrazy,
w przeciwieństwie do innych wizerunków świata, lokowane są raczej w kontekście
1

Cyt. za: J. Welu, Vermeer: His Cartographical Sources, „Art Bulletin” 1975, nr 57, s. 547.
Ustalenie bliższej daty wyznaczającej początek historii kartografii jest utrudnione ze względu na spory otaczające wybór artefaktu, który miałby pretendować do tytułu najstarszej mapy na
świecie, jako że w przypadku zabytków prehistorycznych już samo rozstrzygnięcie, czy dane przedstawienie faktycznie pełniło funkcję mapy, nastręcza niejednokrotnie wątpliwości, dlatego różnice
między podawanymi w różnych opracowaniach datami mogą zawierać wahania nawet rzędu tysięcy
lat. Głębsze omówienie tego typu zagadnień dotyczących kartografii można znaleźć między innymi
w pierwszej części pierwszego tomu The History of Cartography (red. J.B. Harley, D. Woodward,
Chicago 1987) w tekstach C. Delano-Smith (Prehistoric Maps and the History of Cartography: An
Introduction oraz Cartography in the Prehistoric Period in the Old World: Europe, Middle East, and
North Africa) i G.M. Lewisa (The Origins of Cartography).
2
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osiągnięć cywilizacyjnych (rozumianych jako zdobycze cywilizacji technicznej) niż
porządku kulturowego. Takie jednoznaczne zaklasyfikowanie wydaje się jednak niesłusznym uproszczeniem, bo chociaż użyteczność jest niewątpliwie jedną z istotnych
cech określających charakter tego typu przedstawienia, to mapa dostarcza odpowiedzi
na znacznie więcej pytań niż tylko, jak dotrzeć z miejsca na miejsce.
Treść, forma, a nawet przeznaczenie mapy kształtowane są również przez
czynniki pozatechniczne, a sama mapa, będąc tworem semiotycznym, z łatwością
może być potraktowana jako tekst kultury. Kartografia, nieco podobnie jak architektura, leży więc na przecięciu porządków: cywilizacji i kultury; nauki, techniki
i sztuki; opisu fizykalnego i symbolicznego; wizualnego i tekstualnego. Mapa jest
jednocześnie tekstem i obrazem. Często pełni funkcje edukacyjne, poznawcze
i estetyczne, a przede wszystkim zawiera zapis pewnego obrazu świata zbudowanego na podstawie wiedzy i wyobrażeń jej twórców, które z kolei podlegają
zmienności historyczno-kulturowej. By przekonać się, jak znaczne mogą to być
różnice, wystarczy rzut oka na zestawienie map pochodzących z różnych stron
świata i z różnych okresów historycznych: nawet pobieżna analiza nasuwa przypuszczenie, że nie powstały z jednej matrycy ani nie dążą do jednego wzoru.
W niniejszym tekście przyjrzyjmy się bliżej trzem przykładom map świata
pochodzącym z różnych okresów kartografii europejskiej i sposobowi, w jaki
potraktowane zostały na nich wybrane kluczowe elementy organizacji przedstawienia, czyli forma mapy (globus/karta itp.), ustawienie obrazu względem stron
świata, wybór centrum przedstawienia, jego krawędzi, umiejscowienie obserwatora, typy prezentowanych obiektów i punkty orientacyjne. Zamierzonym celem
takiego zestawienia jest zilustrowanie tez przedstawionych we wstępie i skonfrontowanie ich z materiałami źródłowymi, a także pokazanie, jak głęboko sięgać
mogą wspomniane różnice w przekazie.

Mapa świata z Hereford,
koniec XIII wieku
Pierwszym z omawianych przedstawień jest brytyjska średniowieczna mapa
świata z Hereford autorstwa Richarda z Haldingham, zaliczana do dominującego w owym czasie w Europie nurtu kartografii symbolicznej. Cały świat został
przedstawiony na jednej płaszczyźnie (w tym wypadku na pojedynczej płachcie
pergaminu przymocowanej do drewnianej tablicy), może być więc objęty jednym spojrzeniem. Zgodnie z wymogami tradycyjnej kartografii średniowiecznej
mapa zbudowana jest na tak zwanym schemacie T-O, co oznacza, że widoczne na
niej trzy (znane podówczas) kontynenty, Azja, Europa i Afryka wpisane zostały
w okrąg i przedzielone schematem hydrograficznym w kształcie litery T, w którym dopatrywano się powtórzenia znaku krzyża. Mapa jest orientowana, czyli
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skierowana na wschód, uważany za najważniejszy kierunek. Wybór uprzywilejowanej strony świata zostaje tu podyktowany względami symbolicznymi (Orient
ma najbardziej pozytywne konotacje symboliczne), nie zaś praktycznymi.
Centrum świata stanowi Jerozolima, arena najważniejszych wydarzeń w historii
chrześcijaństwa, utożsamiana również z mającą dopiero nadejść apokaliptyczną Jerozolimą Niebieską. Uważana zarówno za fizyczny, jak i symboliczny środek świata, była centralnym punktem w czasie i przestrzeni, miejscem, w którym przeszłość
splatała się z przyszłością, plan duchowy z materialnym, boskie z ziemskim. Podczas gdy tereny centralne uchodzą za nacechowane największą harmonią, im dalej
od Jerozolimy, tym dziksza przyroda, trudniejsze warunki, więcej ludów o okrutnych obyczajach i istot monstrualnych. Peryferia to krainy skrajności. Co ciekawe,
jest to też obszar, w którym znajduje się obserwator, bo właśnie tutaj, na samym
skraju mapy, leży Hereford, miejsce powstania i przechowywania mapy. Krawędź
mapy wyznacza zewnętrzna obręcz otaczającego trzy kontynenty oceanu; kraniec
mapy nie jest jednak końcem świata, lecz tylko krańcem ekumeny (świata zamieszkanego), której przekroczenie jest niemożliwe ze względu na opasujący ją ognisty
równik, stanowiący właściwą granicę świata dostępnego doświadczeniu. Mapa ukazuje więc jedynie świat znany i dostępny człowiekowi.
Miejsca, w których poszczególne krainy lokowane są na płaszczyźnie, zależą przede wszystkim od tego, w jakiej relacji pozostają z innymi, otaczającymi je ziemiami,
tworząc dla siebie nawzajem punkty odniesienia, w mniejszym zaś stopniu od ich
rozmiarów i kształtów — kartograf nie troszczy się ani o odwzorowywanie zarysu
linii brzegowej, ani przebiegu granic, ale o przypisanie wszystkich elementów do
właściwych im zbiorów. W obrębie przedstawienia odnajdziemy różne typy obiektów
(wizerunki zwierząt, ludzi, sceny rodzajowe i historyczne, obiekty architektoniczne),
gdyby jednak próbować wskazać na wspólne kryterium użyte przy doborze elementów uznanych za warte przedstawienia, byłoby nim dążenie do uwzględnienia tego,
co wyjątkowe, znaczące, zaskakujące: wybitne postaci, egzotyczne bestie, osobliwe
zwyczaje, cudowne miejsca i przedmioty, pamiętne wydarzenia. To, co typowe, jako
oczywiste schodzi na dalszy plan wobec tego, co wyjątkowe.
Całość przedstawienia ma z jednej strony stanowić sumę wiedzy o świecie,
z drugiej zaś pouczać patrzącego o znaczeniu dziejów i nauki płynącej z kontemplacji układu lądów. Struktura mapy podporządkowana jest więc celom medytacyjnym i edukacyjnym.

Mapa z portolanowego atlasu świata
Battisty Agnese, 1553
Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku map nowożytnych.
Przyjrzyjmy się włoskim mapom z połowy XVI wieku, z atlasu weneckiego kar-

Prace Kulturoznawcze 17, 2015
© for this edition by CNS

PraceKultur-17.indb 29

2015-08-28 09:19:29

30

Maria Magdalena Morawiecka

tografa Battisty Agnese. Atlas zawiera dziesięć map, głównie portolanowych (wyjątek stanowi dodana do zbioru mapa w stylu ptolemejskim), a także zaopatrzony
jest w dodatkowe karty zawierające elementy, takie jak kalendarz kołowy, tabelę deklinacji oraz ryciny sferycznego astrolabium i Ziemi w otoczeniu Zodiaku.
Zwróćmy uwagę na zmianę, jaką jest tu sam fakt wyboru — wcześniej nieznanej
— formy atlasu, która sprawia, że zamiast jednego wizerunku mamy tu do czynienia z rozbiciem obrazu świata na wiele cząstkowych, dopełniających się obrazów,
dopiero razem tworzących całość.
Spójrzmy jednak na same mapy — za przykład niech posłuży tu pojawiająca się jako druga w kolejności w atlasie mapa ukazująca Ocean Atlantycki wraz
z otaczającymi go lądami3. Znajdujące się tu przedstawienie to mapa morska, tak
zwany portolan. Najbardziej charakterystyczna cecha tego typu kartograficznego
to gwiaździsta siatka loksodromowa4, oplatająca całe przedstawienie, na której
opiera się konstrukcja mapy. Jej centrum tworzy róża wiatrów, rysowana na początku kreślenia przedstawienia, z której wyrastają rozchodzące się promieniście
linie. Umieszczana jest ona po prostu w geometrycznym środku przedstawienia.
Jak widzimy, centrum nie jest tu miejsce, w którym znajduje się jakikolwiek
konkretny obiekt fizyczny, a ponieważ mamy tu do czynienia z mapą żeglarską,
zwykle wypada ono pośrodku akwenu. Punkt będący centrum mapy nie ma więc
żadnego szczególnego znaczenia, co więcej, ze względu na powstający przy okazji kreślenia mapy wzór, przedstawienie ma, poza głównym punktem zbiegu linii,
również leżące na obwodzie siatki pomniejsze „centra”, w których krzyżują się
loksodromy. Nie ma tu więc tak wyraźnej dominacji części środkowej mapy nad
peryferiami jak ta, którą obserwowaliśmy w przypadku mapy średniowiecznej.
Kraniec mapy też nie jest tu związany z dotarciem do żadnej znaczącej granicy — kontury lądów urywają się po prostu w pewnym momencie, rozpływając
się wśród innych krzyżujących się linii, nie dlatego że napotykają jakąś nieprzekraczalną barierę, lecz ponieważ w tym miejscu skończył pracę kartograf — czy
to z braku dalszych danych, czy to, by pozostawić opracowanie tych odległych
terenów na osobną mapę regionalną.
Granice mapy są więc otwarte. Graficzny sposób opracowania terenów centralnych i peryferyjnych nie różnią się między sobą. W żaden szczególny sposób
nie została również wyróżniona Italia — ojczyzna kartografa. Ponieważ mapa jest
z założenia mapą żeglarzy (a więc podróżników), trudno określić, w którym miejscu znajduje się na niej obserwator: pozostaje on w ruchu, przemieszczając się od
3

Reprodukcja tej i innych stron z opisywanego atlasu dostępna jest w cyfrowym skryptorium
The Huntington Library, http://dpg.lib.berkeley.edu/webdb/dsheh/heh_brf?Description=&CallNum
ber=HM+27 (numer katalogowy HM 27, ff. 4v-6).
4 Loksodroma — linia krzywa na powierzchni kuli (w tym wypadku Ziemi) przecinająca
wszystkie południki pod tym samym kątem. Obiekt (na przykład statek) poruszający się po loksodromie utrzymuje stały kurs kompasu.
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jednego punktu do drugiego wedle pomocnych wytycznych loksodrom wskazujących możliwe do obrania kursy dla żeglugi.
Omawiana mapa skierowana jest północą ku górze, co wiąże się z tendencją
do rezygnowania z przekazu symbolicznego na rzecz względów praktycznych
(północ jest kierunkiem wskazywanym przez kompas). W wypadku portolanów
nie jest to jednak sztywna zasada — mapy żeglarskie nie były na stałe związane z żadnym konkretnym układem stron świata i występowały w dowolnych
względem nich ułożeniach. Te spośród map, które użytkowano na morzu, podczas nawigowania bywały wielokrotnie obracane. Mniejsze znaczenie ma tu
sam tradycyjny podział na cztery strony świata, wyznaczane rytmem solarnym,
ich miejsce zajmują bowiem kierunki wiatrów: stron świata jest zatem więcej
(na róży wiatrów pojawiają się pół-, a nawet ćwierćwiatry) i są one inaczej
określone.
Osobliwością map portolanowych jest, że większość znajdujących się na nich
oznaczeń to linie konstrukcyjne, nie zaś fizyczne, widzialne obiekty. Mapa tego
typu ze swej istoty nie koncentruje się na przedstawianiu obiektów: ukazuje przede
wszystkim wyrysowane z wielką pieczołowitością zarysy linii brzegowych i przylegającą do nich gęsto wypisaną listę portowych miejscowości. Najważniejszym
elementem map portolanowych są zatem nakreślone, z do dziś budzącą podziw
precyzją, kontury — głównym przedmiotem zainteresowania stają się kształty
graniczne, punkt styku oddzielający od siebie wody i lądy. Punktami orientacyjnymi nie są tu więc żadne miejsca czy obiekty materialne: ich funkcję pełni rysunek wykonany na podstawie otwierającej atlas tabeli deklinacji, obliczanych
i weryfikowanych w terenie za pomocą obserwacji nie punktów znajdujących się
na powierzchni ziemi, lecz ciał niebieskich.
Chciałoby się powiedzieć, że w przeciwieństwie do omawianych poprzednio
map średniowiecznych, które przypisywały poszczególne elementy do zbiorów
i instruowały oglądającego o ich znaczeniu oraz kładły nacisk na ukazywanie
tego, co wyjątkowe, mapy Agnese, posługując się ascetycznym, zestandaryzowanym przedstawieniem przestrzeni, starają się ukazać wygląd świata, nie zaś jego
symboliczną strukturę — pamiętajmy jednak, że atlas, o którym mowa, powstał
w XVI wieku, na długo przed istnieniem zdjęć satelitarnych czy nawet lotniczych,
a więc perspektywa ta nie odwołuje się do doświadczenia odbiorcy, lecz jest projekcją obrazu skonstruowanego dzięki skomplikowanym obliczeniom wyłącznie
w umyśle kartografa.
Mapa żeglarska koncentruje się na przekazie praktycznych danych, rezygnując
zarówno z anegdoty, jak i przekazu symbolicznego. Liczba elementów jest celowo ograniczona do minimum, jednak każdy z nich jest istotny i trudno wskazać,
który byłby ważniejszy od pozostałych. Podstawowym zadaniem mapy jest tu
uchronienie podróżnych przed zboczeniem z właściwej trasy i zapewnienie im
bezpieczeństwa na morzu.
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Google Earth, 2005
Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku współczesnej cyberkartografii. Program Google Earth ma formę interaktywnej aplikacji komputerowej
zaprojektowanej z myślą o dostosowywaniu do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, który manipuluje otrzymywanym obrazem przez modyfikację
ustawień i wskazanie obiektu, trasy lub obszaru, mającego stać się przedmiotem
przedstawienia. Zarówno zasięg mapy, jak i centrum, skala, a nawet częściowo
(dzięki możliwości przejścia między widokiem satelitarnym a Google Maps, a także ręcznego ustawienia kryteriów wyszukiwania) typ ukazywanych obiektów nie
jest tu czymś raz na zawsze ustalonym, ale się zmieniającym i w pewnym stopniu
określanym wyborami użytkownika. Podobnie rzecz ma się ze stronami świata,
bo choć początkowy widok automatycznie obraca się północą ku górze, to istnieje
możliwość ustawienia wirtualnej planety pod dowolnym kątem. Punktami orientacyjnymi stają się natomiast dane wprowadzone do wyszukiwarki (oraz otrzymywane w odpowiedzi na zadane zapytania gotowe propozycje tras zawierające
instrukcje dotarcia od punktu A do punktu B — zwykle posługujące się przy tym
nazwami tras i ulic).
Jeśli forma atlasu przyczyniała się do rozbicia i zmultiplikowania obrazu świata, tutaj wrażenie to zostaje wielokrotnie spotęgowane, choć przejście między kolejnymi obrazami jest tym razem płynne. Ramy przedstawienia nie są sztywne,
a jedyną granicę eksploracji wyznacza nie kraniec mapy (Google Ziemię można
wszak obejść naokoło), lecz granica maksymalnego przybliżenia, poza którą widok się rozmywa. Wydaje się, że o ile mapa średniowieczna stawiała sobie za
zadanie ukazanie tego, co wyjątkowe, a nowożytny portolan tego, co konieczne,
o tyle ambicją Google Earth jest ukazanie w s z y s t k i e g o, w dodatku z zachowaniem (dosłownie) fotograficznego podobieństwa.
Ciekawostką jest, że choć Google Earth nie ma geometrycznego środka, ma
umowne centrum, choć jest ono w zasadzie znane tylko wtajemniczonym lub
tym, którzy natrafią na nie przypadkiem. Leży ono w Lawrence w stanie Kansas
w USA, w miejscu, w którym znajduje się dom rodzinny jednego z głównych
projektantów Google Earth, Briana McClendona5. Fakt to o tyle znamienny, że
własny dom oraz miejsce aktualnego pobytu to najczęściej wyszukiwane przez
użytkowników Google Earth lokacje6. Ponieważ wprowadzenie w wyszukiwarkę adresu powoduje transformację całej mapy w ten sposób, by ukazać przede
wszystkim żądany obiekt, otrzymany obraz będzie ukazywać za każdym razem
5

W wersji dla Windows — przygotowujący wersję Mac Dan Webb przesunął centrum Google
Ziemi do Chenute (również w stanie Kansas), zob. M. Karch, Where is the default center of Google
Earth?, http://google.about.com/od/googleearth/f/Where-Is-The-Center-Of-Google-Earth.htm [dostęp: 20 września 2014].
6 S. Garfield, On the Map. Why the World Looks the Way It Does, London 2012, s. 55–56 i 429.
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poszukiwany punkt (pośrodku wyświetlanego obszaru) i jego otoczenie. W zestawieniu z poprzednią informacją, że w przypadku Google Earth eksplorację najczęściej zaczynamy od punktu, w którym się znajdujemy, oznacza to, że jednostka przyzwyczajona jest coraz bardziej do spoglądania na mapę świata, w której
centrum znajduje się ona sama. Rzecz jasna, pomysł umieszczania samych siebie
w centrum mapy nie jest w historii kartografii niczym nowym, bo znanym już od
czasów starożytnej Babilonii7, tyle tylko, że w tym przypadku jednostka przemawia tu w liczbie pojedynczej, wypowiadając się we własnym imieniu, nie zaś
w imieniu grupy, umieszczając w centrum „ja” zamiast „my”. Ta na pozór drobna,
lecz bardzo przecież wymowna różnica, pokazuje dobitnie, że obraz świata po
raz kolejny się zmienia i że jest to zmiana sięgająca daleko głębiej niż przejście
z medium papierowego do elektronicznego.
Cyberkartografia, z Google Earth na czele, stanowi niezwykle ciekawe (i wciąż
jeszcze w znacznej mierze nieopisane) pole do rozważań dla badaczy współczesności, w tym również badaczy kultury, którego rozmiarów8 nie sposób oczywiście
tu nakreślić, już jednak naszkicowane do tej pory przesunięcia akcentów i cechy
charakterystyczne tego typu przedstawienia kartograficznego sygnalizują jego odmienność od omawianych poprzednio map.
Podsumowując dotychczasową część rozważań, przyjrzyjmy się raz jeszcze
dokonanemu zestawieniu:
Mapa z Hereford

Atlas świata
Battisty Agnese

Google Earth

Forma mapy

mapa tablicowa

atlas

aplikacja
komputerowa

Centrum

Jerozolima

róża wiatrów/
otwarte morze

Kansas/indywidualna
lokacja jednostki

Granica mapy

równik

granica otwarta
(przerwane kontury)

brak (kulistość)/
granica przybliżenia

Domyślne położenie
użytkownika

peryferia

mobilne

zazwyczaj centrum

Dominująca strona
świata

wschód

północ/możliwość
przeorientowania

północ/możliwość
przeorientowania

Typ ukazywanych
obiektów

to, co wyjątkowe

to, co konieczne

wszystko

7

Pochodząca z mniej więcej 2500 roku mapa świata z Sipparu („mapa babilońska”), uznawana
za najstarszą znaną mapę stawiającą sobie za zadanie przedstawienie całego świata, zawiera wyobrażenie świata z Babilonem w centrum.
8 Również w sensie dosłownym: jak powiada J. Brotton (A History of the World in Twelve maps,
London 2012, s. 406), Google Earth to „dziesięć petabajtów potencjalnej informacji geograficznej”.
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Punkty orientacyjne

przynależność
do zbiorów/
stosunek do pozostałych elementów

gwiazdy, obliczenia
(tabela deklinacji
i siatka loksodromowa)

dane wprowadzone
do wyszukiwarki

Sposób charakteryzowania przestrzeni/
miejsc/obiektów

znaczenie (sensy)

pomiary

wygląd

Każdy z przywołanych tu kartograficznych wizerunków świata wyrasta z innej tradycji historyczno-kulturowej, odpowiadając na potrzeby użytkowników,
z myślą o których zostały zaprojektowane. W niniejszym tekście naświetlone
zostały pokrótce jedynie wybrane aspekty związane z podstawowymi elementami struktury przedstawień reprezentatywnych dla pewnych typów w dziejach
kartografii europejskiej, stanowiącymi jednak część o wiele większych kompleksów interpretacyjnych, w których kontekście mogą (i powinny) być one
odczytywane. Za każdym z nich stoi bowiem pewien obraz świata charakteryzujący się wewnętrzną logiką, której specyfika została tu w każdym wypadku
jedynie zarysowana9. Pewne spostrzeżenia mogą być jednak poczynione już na
tym etapie analizy: w powyższym zestawieniu uderza całkowity brak stałych
wyznaczników. Choć pewne rozwiązania powtarzają się w różnych mapach, już
na podstawie przedstawionego tu wyboru źródeł widać, że postawienie mapom
tych samych pytań może spowodować otrzymanie różnych odpowiedzi. W rezultacie mamy do czynienia z wieloma zmiennymi, w których trudno dopatrzyć
się jakichś (choćby czysto formalnych) uniwersalnych rozwiązań czy też reguł
rządzących konstruowaniem dokumentów kartograficznych. Powstałe z kombinacji owych zmiennych obrazy różnią się od siebie w zasadniczy sposób,
a przecież przywołane tu trzy obrazy stanowią jedynie namiastkę kartograficznej różnorodności i z pewnością nie wyczerpują spektrum możliwości10. Rodzi
się zatem pytanie, czy można uznać, że różnice te wynikają jedynie z operowania odmiennymi danymi i stopnia zaawansowania wiedzy technologicznej
i geograficznej ich twórców. Czy też może wobec tak znacznych różnic należałoby się zastanowić, czy aby na pewno za każdym razem mamy do czynienia
z przedstawieniami ukazującymi ten sam przedmiot? Wydaje się, że przynajmniej niektóre z wyborów dotyczących formy mapy wynikają w równym stopniu z niejednakowych priorytetów kartografów i stosowania przez nich odmiennej optyki.
9

Niniejszy tekst nie rości sobie w żadnym wypadku pretensji do wyczerpania tematu. Każdy
z przywołanych trzech obrazów zasługuje na dogłębne omówienie i zawiera wiele pominiętych tu
z braku miejsca zagadnień godnych analizy, z powodzeniem mogąc stanowić przedmiot obszernego
studium.
10 Tym bardziej że wszystkie przykłady pochodzą z dziejów kartografii europejskiej, a więc
z jednego kręgu kulturowego.

Prace Kulturoznawcze 17, 2015
© for this edition by CNS

PraceKultur-17.indb 34

2015-08-28 09:19:29

Między kompasem a kosmologią: mapa jako obraz świata

35

Oczywiście próba skorzystania z cudzej mapy może prowadzić do nieporozumień i nie ułatwi raczej odnalezienia drogi poszukującemu jasnych wskazówek
wędrowcowi. Spojrzenie na nie uświadamia jednak, że na co dzień posługujemy
się nie tylko różnymi przedstawieniami świata, lecz także interpretujemy go zgodnie ze stojącymi za nimi, odmiennymi wizjami. Tworząc ich materialne wizerunki
w postaci mapy, pozostawiamy zapis, który może zostać później wtórnie odczytany w celu rekonstrukcji schwytanego na karcie papieru mentalnego obrazu. Tym
samym podróż palcem po mapie staje się podróżą pomiędzy wieloma wymiarami,
a mapa może okazać się przewodnikiem w innym jeszcze sensie niż ten najdosłowniejszy.
Jak zauważył Jerry Brotton, treść pojęcia „mapa świata” zależy nie tylko od
przyjętej definicji terminu „mapa” (co wbrew pozorom już samo w sobie może
nastręczać trudności11), ale też od rozumienia słowa „świat”. Co więcej, zdaniem
Brottona zachodzi podejrzenie o istnieniu sprzężenia zwrotnego:
ogląd świata daje początek mapie świata; ale mapa świata kształtuje z kolei kulturowy ogląd
świata. To wyjątkowy akt symbiotycznej alchemii12.

Mapa jest instrumentem ułatwiającym orientowanie się w świecie. Zwracamy
się do niej w poszukiwaniu odpowiedzi. Uważne przyjrzenie się kartograficznym
obrazom rodzi przypuszczenie, że każda kultura udziela ich w nieco odmienny
sposób. Niekiedy jednak okazuje się, że różnica pojawia się już na poziomie sformułowania pytania.

11

Opublikowane w wersji online przez J.H. Andrewsa zestawienie odnalezionych przez niego
w tekstach anglojęzycznych, począwszy od XVII wieku definicji słowa „mapa”, zawiera ponad trzysta określeń (J.H. Andrews, Definitions of the Word ‘Map’, 1649–1996, MapHist discussion papers,
1998, http://www.maphist.nl/discpapers.html [dostęp: 16 września 2014]).
12 J. Brotton, op. cit., s. 6.
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