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DRUK UKONCZONO 23.VIII. 1934 R. 

AUTORZY ARTYKUŁÓW, ZAMIESZCZANYCH W „WIADOMOŚCIACH SŁUŻBY 
GEOGRAFICZNEJ" SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA POGLĄDY W NICH WYRAŻANE. 

Druk i klisze Wojskowego Instytutu Geogrłilficznego w Warszawie, 

OR. BUCZEK KAROL 

DOROBEK KARTOGRAFICZNY WOJEN 
STEFANA BATOREGO 

W swej pracy o „kartografii polskiej w czasach Stefana Ba
torego"/) ogłoszonej w roku ubiegłym w związku z 400-letnią 
rocznicą urodzin tego monarchy, starałem się zebrać w jedną 
całość i krytycznie oświetlić nasze dotychczasowe wiadomości 
o mapach z tego czasu pochodzących. Budując wnioski o roz
kwicie kartografii polskiej we wspomnianym okresie i stwier
dzając, że Batory był w całem tego słowa znaczeniu mecenasem 
tej dyscypliny, opierałem się przedewszystkiem, nie na zacho
wanym z jego czasów materiale kartograficznym, lecz na wzmian
kach zaczerpniętych ze źródeł pisanych. Z map bowiem, które 
powstały za rządów Stefana w Polsce i są związane z jego na 
tern polu inicjatywą, tylko jedna ukazała się drukiem jeszcze za 
życia króla, a i ta ocalała dla nas jedynie w nowoczesnym prze
druku. Gdyby zaniedbano go zrobić i gdyby nie szczęśliwy traf, 
który kazał ocaleć dwu listom nai wybitniejszego przedstawi
ciela kartografii batorjańskiei, Macieja Strubicza, wówczas nic
byśmy prawie nie mieli do powiedzenia na ten t emat. A trzeba 
pamiętać, że dziesięciolecie 1576-1586 należy dzisiaj do najle
piej przez naukę opracowanych i jest, jak żaden inny okres, 
wyposażone znakomicie we wszelkiego rod zaju wydawnictwa 
źródłowe. Niemniej przeto i tutaj możliwe są jeszcze najróżniejsze 
niespodzianki. Piszący te słowa m iał najlepszą sposobność prze
konać się o tern, gdy już w kilka miesięcy po opublikowaniu 
wspomnianego wyżej studium dowiedział się o istnieniu t rzech 
rękopiśmiennych map. pozostaiących w ścisłym związku z woj
nami moskiewskiemi Batorego.2) Siłą rzeczy nie pozostało do 

1) Wiadomości Służby Geograficznej, 1933, or. 2. 
1) Wiadomość o tych mapach otrzymał podpisany od prof. L. Arbusowa 

z Ryl!i i ks. dra St. Bednarskiego. Pozatem pomogli mi łaskawie w ich odszuka• 
niu PP. hr. Józef Michałowski i prof. A. Spekke w Rzymie. Wszystkim wymie
nio: ym składam na tern miejscu najserdeczniejsze podziękowania. Już po otrzy
maniu przezemnie foto(!rafii map. uk'arnla się o nich wzmianka w wydawnictwie 
.,'v\onumenta Poloniae Vaticana". t. V, Kraków 1923-33, s. 174, przyp. 6. 

Wladomote, Sł. Geogr. 16. 
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zrobienia nic innego, jak tylko podać o tych mapach wiadomość 
i udostępnić ich reprodukcje szerszemu ogółowi badaczy. Choć 
bowiem z kartograficznego punktu widzenia nie posiadają one 
większej wartości, to jednak nie można im odmówić pewnego 
znaczenia jako zabytkom historycznym. Zwłaszcza, że uzupeł
niają one dotkliwą lukę w dotych~zasowych wiadomościa~~ 
o kartografii batoriańskiej i rozszerza1ą podstawę naszych o me1 
sądów. 

Wszystkie wspomniane, świeżo odkryte mapy rękopiśmienne 
znajdują się w Archiwum Watykańskiem, gdzie dostały się nie
wątpliwie za pośrednictwem słynnego jezuity, Antoniego Posse
wina. Zresztą są to najprawdopodobniej prace różnych autorów, 
choć wszystkie łączą się najściślej z wojnami polsko· moskiew
skiemi z lat 1579- 81. 

Dotychczas znaliśmy jedynie materiał kartograficzno-ikono
graficzny, dotyczący pierwszej wyprawy Batorego (1579), w po
staci mapy księstwa połockiego i planu oblężenia Poł~cka! sp~
rządzonych w trakcie wyprawy przez Stan. Pachoł?w1~ck1ego, ) 
oraz planów 6 innych zdobytych wtedy zamków D1ew1adomego 
autora najprawdopodobniej jednak samego Pachołowieckiego, 
lub g~ometry królewskiego Piotra FrankusaY) Wszystkie one 
zostały zaraz z początkiem 1580 r. wysłane do posła polskiego 
w Rzymie, biskupa płockiego Piotra Dunina W olskiego11

) i jeszcze 
w tym samym roku wysztychowane w miedzi przez Jan.a Bap
tystę de Cavalleriis, mimo iż król miał początkowo zamiar dać 
je wyrytować wspomnianemu już Frankusowi. 1

) 
Dzięki wzmiance zawartej w liście królews~im do Ja~a 

Zamoyskiego wiedziano równ!eż, .że w 15_80 r. ską~mąd zupełme 
nieznany dworzanin królewski Sulimow~k1 sporz~d~1ł mapę obs~a
rów zdobytych w czasie wyprawy w1el_k?łuck1eJ. Batory m!ał 
zamiar opublikować także i tę pracę, opm1ę zaś co do teg? miał 
wydać Zamoyski, któremu król prze_sł~ł 1?apę d~ ?ceny.") . Na 
tern urywają się dotychczasowe o _meJ w1:3dom?sc1_. Sk_ądmąd 
tylko wiemy, że oprócz mapy Sultmow~k1ego 1stmały 1eszcz.e 
rysunki zamków zdobytych podczas wo1ny 1580 r. Jeb orygi
nały lub kopie przeszły również prze~ ręce kan~le~za koron
nego, który w grudniu 1581 r. p~le~ał Je ~;trzec ptlme. ~ekr!ta
rzowi królewskiemu, Tydemanow1 G1esemu. l Stąd wnos1c mozna, 
że plany, a więc zapewne i mapa Sulimowskiego, opublikowane 
nie były. 

') Zmniejszona podobizna tej mapy znajduje się w cytowa~ej pracy_ o „Kar
tografii polskiej w czasach ~te!a~a Batorego" na tabl. Vlll. zamiast ITI_-e,. _Przez 
pomyłkę bowiem zecer zam1en1I 1 ą na mapę Inflant. Merka~ora, tak ~e f1guru1ą one 
na n iewłaściwych miejscach i mają wskutek lego 01ewlaśc1we pod pisy. 

1) B u c ze k , Kartogralja. s 82. 
1) Monumenla Poloniae Vaticana. t. IV. Kraków 1915. s. 389. 
4) B uc z ek, I. c. Odpaść musi wobec tego !1'6j dawniejszy domysł, ie 

nuncjusz Caligari kazał wysztychować tę mapę bez wiedzy Batorego. 
') Ibidem. s. 83. 
) Archiwum Ja na Zamoyskiego, t II. Warszawa 1909. s. 172. 
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Szczęśliwym trafem ta ostatnia nie zaginęła, jej bowiem 
kopią jest niewątpliwie mapa, jaka zachowała się do naszych 
czasów w Archiwum Watykańskiem, wśród papierów Possewina, 
który otrzymał ją z pewnością od króla celem ułatwienia dzia
łalności mediatorskiej. Batory nie dał oczywiście oryginału pracy 
Sulimowskiego lecz jej kopję, a niewiadomo również, czy nasz 
jezuita tę właśnie kopię przesłał do Rzymu.1

) Raczej przypuścić 
należy, że tak nie było, niestaranne bowiem wykonanie kopji 
watykańskiej oraz liczne przekręcenia i opuszczenia w nazwach 
miejscowości wskazują, że nie pochodzi ona z pierwszej ręki. 
Pozatem jednak oddaje bez wątpienia wiernie sam oryginał; 
dość powiedzieć, że jest w tej samej podziałce, co i mapa księ
stwa połockiego Pachołowieckiego. Zbieżność tę rnożna wytłó
maczyć jedynie tern, że również oryginał mapy Sulimowskiego 
był sporządzony w takiej skali. Jeśli zatem kopista zachował 
skalę oryginału, to z pewnością postąpił analogicznie również 
z jego treścią, co zresztą potwierdza nam porównanie z pracą 
Pachołowieckiego. 

Gdybyśmy nie posiadali wiadomości o Sulimowskim, to 
naszą mapę rękopiśmienną wypadłoby uznać za dzieło autora 
mapy księstwa połockiego. Są one bowiem bliźniaczo podobne 
pod względem wykonania (pewne nieistotne różnice, np. rysu
nek lasów, można złożyć na karb kopisty), a co ważniejsze, ma
pa watykańska obejmuje cały obszar, skartowany przez Pacho· 
łowieckiego. Z tern wszystkiem jednak to, że Batory posyłając 
mapę Sulimowskiego Zamoyskiemu w dniu 11 grudnia 1580 r. 
(a więc już po zakończeniu kampanii), nie wspomniał ani sło
wem o istnieniu jakiejś innej pracy kartograficznej z tego roku, 
a nawet dał pośrednio do poznania, że jest ona jedyną, prze
mawia zdecydowanie za autorstwem Sulimowskiego. Pokre
wieństwo jego mapy z pracą Pachołowieckiego da się łatwo wy
tłómaczyć tern, że korzystał on z dzieła swego poprzednika. 
Z niem mógł się zapoznać już w 1579 r., wystarczyło jednak, 
jeśli dostał drukowany egzemplarz mapy księstwa połockiego, 
a takie posiadali król i Zamoyski, a zapewne i inni, już przed 
11 grudnia 1580 r.2) Można też śmiało wysunąć przypuszczenie, 
że praca omawiana powstała niedługo przed tą datą, wnosząc 
bowiem z przedstawienia na niej obszarów nieobjętych mapą 
Pachołowieckiego, niekoniecznie musiała być sporządzona w sa
mym 11obozie". 

Można natomiast stwierdzić na tej samej podstawie, że 
opracował ją napewno jakiś uczestnik wyprawy wielkołuckiej 
i to niewątpliwie Polak. O tern bowiem nie pozwala wątpić pi
sownia szeregu nazw topograficznych, które w źródłach obcych, 
a przedewszystkiem w korespondecji i w drukowanych pracach 
samego Possewina są silnie zniekształcone. 

1) Mapo znajduje się w dziale „Nunziatura di Polonia". k •. 15 A. fol. 88. Opis 
tego rękopisu poda ny jest w „Monumenta Pol. Val ". V. s . XXVI 

1) B u c i " k, Karlol!ra l ja, s. 82. 

253 -



Mapa teatru wojny z 1580 r. jest narysowana na dwu ze 
sobą sklejonych kartach papierowych, mających razem 'Wymiary 
65 X 42,5 cm, przyczem sama mapa zajmuje powierzchnię o bo
kach 54 X 36 cm. Wzdłuż jej lewej (wschodniej) krawędzi umiesz
czona jest podziałka linijna (24 mile polskie = 19 cm), która 
wskazuje: 1 °, że mapa jest w skali ok. 1 : 700 OOO; 2°, że autor jej 
wzorował się w tym szczególe „żywcem" na Pachołowieckim, 
i 3°, że był Polakiem, skoro użył mil polskcich. 1

) Rozmieszcze
nie napisów z nazwami stron świata zdaje się dowodzić, ie 
mapa jest zorientowana ku pn.-zach., co wynika poniekąd także 
z jej rysunku sytuacyjnego. Wobec tego przyjąć trzeba, że rów
nież mapa księstwa połockiego nie posiada orjentacji pn., lecz 
pn.-zach. 

Może nasunąć się jeszcze pytanie, czy mapa watykańska 
nie jest przypadkiem prostym zlepkiem dwu odrębnych od sie
bie prac, t. j. wspomnianej mapy drukowanej i zaginionej pracy 
Sulimowskiego, która przecież niekoniecznie musiała obejmować 
całą również ziemię połocką, jak to ma miejsce w omawianym 
wypadku. Odpowiedź na to daje nam porównanie przedstawie
nia tej ziemi na obydwu w grę wchodzących kartach. Oprócz 
bowiem daleko idących zgodności, dowodzących niewątpliwej 
zależności mapy rękopiśmiennej od drukowanej, mamy tu także 
znaczne rozbieżności, które świadczą, że pierwsza z nieb nie 
powstała drogą zwykłej kompilacji. 

Wspomniane różnice są naogół nieliczne i małoznaczne, 
jeśli chodzi o przeddźwińską część ziemi połockiej, możnaby je 
też od biedy przypisać kopistom. Zgoła natomiast inaczej ma 
się rzecz, gdy chodzi o część zadźwińską naszego obszaru. Tu
taj bowiem mapa rękopiśmienna daje w wielu wypadkach cał· 
kiem odmienny obraz sieci wodnej, a gdzieniegdzie różni się od 
drukowanej również w przedstawieniu elementu osadniczego, 
oraz lasów i „gór", choć te ostatnie elementy reprezentują na 
obydwu mapach raczej pierwiastek, jeśli się tak wolno wyrazić, 
dekoracyjny. Najjaskrawiej uwydatniają się omawiane rozbież
ności przy rz. Dryssie i jej dopływach, przy górnym biegu rz. 
Połoty i przy rz. Uświacie (,,Uswiaczicza"J. Zwłaszcza pierwsza 
z nich została potraktowana przez Pachołowieckiego nazbyt po 
macoszemu, pozbawiono ją bowiem nielylko wszystkich do
pływów, ale i całego górnego biegu. Braki te zostały na mapie 
watykańskiej usunięte, a nawet dodano tu dwa dopływy Dźwiny, 
wpadające do niej poniżej ujścia Dryssy, t. j. Rosi cę i Sorjankę 
(,,Saria"). Dzięki tym poprawkom obraz pn.-zach. części ziemi 
połockiej uległ znacznym zmianom, oczywiście na lepsze. 

Inna rzecz, że może zachodzić jeszcze wątpliwość co do 
autora tych poprawek, mogą one bowiem pochodzić z jakiejś dru
giej redakcji mapy księstwa połockiego opracowanej, jak i pierw-

1) Na samej mapie niema zupełnie określenia podziałki. jednak jej porów
nanie z podziałką mapy Pachołowieckie!!o d owod1i. ie mamy lu do czynienia 
z identycznemi mi3Tami i identyczną skalą. 

254 -

sza (znana nam z druku), przez samego Pachołowieckiego. Ewen
tualność taka wydaje się jednak mało prawdopodobną, wszystko 
przemawia raczej za tem, że wprowadził te zmiany Sulimowski. 

Dodać również trzeba, iż nie znając jeszcze mapy waty
kańskiej, doszedłem drogą analizy map Litwy Strubicza (1589)1) 
i Merkatora (1595) 2) do wniosku, że w czasie wojen moskiew
skich Batorego musiała powstać jakaś odmienna, od znanej nam 
z publikacji Pachołowieckiego, redakcja mapy ziemi połockiej 
i wyraziłem przypuszczenie, że ziemia ta została objęta przez 
zaginioną pracę Sulimowskiego.a) Dziś stwierdzić można, że przy
puszczenie to okazało się w całej rozciągłości trafnem. W re
zultacie jednak trzeba przesunąć datę opracowania pr1ez Stru
bicza jego znanej z kolońskiego wydania „Polonii" Kromera 
(1589) redakcji mapy teatru wojny polsko-moskiewskiej. Skoro 
bowiem Strubicz oparł się tu już na pracy Sulimowskiego, to 
nie mógł sporządzić jej wcześniej, jak w 1581 r.~) 

Ta część mapy watykańskiej, która obejmuje obszary po
łożone na pn. od księstwa połockiego i została opracowana 
niezależnie od drukowanej jego mapy, posiada niewielką z kar
tograficznego punktu widzenia wartość. Jest to bowiem bardzo 
pobieżny i schematyczny szkic, o nader ubogiej treści i wręcz 
słabym rysunku sytuacyjnym. Okazuje się zeń, że autor mapy 
nie posiadał ani zdolności, ani przygotowania do tego rodzaiu 
pracy, a nie grzeszył również znajomością skartowanego przez 
siebie obszaru. Nic też dziwnego, że mapa nasza, zapewne na
skutek nieprzychylnej opinii Zamoyskiego, wydana nie została, 
choć z drugiej strony trzeba podnieść, że nie o wiele ją prze
wyższająca praca Pachołowieckiego doczekała się tak szybko 
publikacji. 

Już pierwszy rzut oka na omawianą mapę poucza, że wiele 
wniesionych na nią szczegółów Sulimowski znał tylko ze sły
szenia. Do takich należy przedewszystkiem bieg rz. Dźwiny i jej 
górnych dopływów oraz uchodzące poniżej Wielkich Łuków do-

') O niej zob. Buc zek. Kartografja, s. 85 - 86. Podobiznę prawej części 
tej mapy podał ostatnio również A. Spe kk e w pracy p. t. Quelques nouveaux 
materiaux pour l'histoire de la cartographie et de l'iconographie de l'Ancienne 
Livonie (Latvijas Universitates Raksti. Filolog. un filosof. fakultates, Serija li, 2, 
~iga _ 1932, nr. 14), nie omówił jej jednak zupełnie. Praca jego, poza reproduk
c1am1 map, (zresztą oddawna znanych), nie przynosi nic nowego do historii kar
tografji. 

!) Buc ze k, Kartografia, s 87 - 90. Odnośnie do lej mapy wyraziłem 
tam (~. 88) pogląd, że Merkator oparł się przy iej opracowaniu na jakiejś nie
znane, nam włoskiej mapie Litwy. Po blitszem zbadaniu spTawy okazało sie. że 
tą map~' była niemal napewno znana z dwu wydań (1562 i 1568) mapa Polski 
Gastald! ego. Szczegół len sprostowałem już w pracy, p. t. .,Beauplaniana" (Wia
domo_śc.1 Służby Geograficznej. 1934, n. 1, przyp. 2 do s. 26). gdzie znajduje się 
równtez poprawka, dotycząca mapy Litwy i Inflant, namalowanej w Sali Garde
roby we florenckim „Palazzo Vecchio". która okazała się zwykłą kopją wycinka 
pierwszego wydania mapy Europy Merkatora (1554). 

1) Ibidem, s. 82 - 83. 
1) Ibidem, s. 86, Wyraziłem lu przypuszczenie, że ta redakcja mapy Stru

bicza powstała zapewne w 1579, lub w 1580 r. 
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pływy rz. Łowat'. Nieźle natomiast zaobserwował on (jak na 
wiek XVI) rzeźbę terenu w okolicy ostatnio wspomnianego miasta, 
wyraźnie bowiem zaznaczył stromą krawędź pojeziernej wyży
ny, która tworzy dział wodny między dorzeczami Dźwiny i Łowat'. 

Szczególnie charakterystyczne jest na naszej mapie przed
stawienie miast i grodów, których sylwetki są tu przewiększane 
do wręcz karykaturalnych rozmiarów, co najjaskrawiei wystę
puje przy Wielkich Lukach i Połocku. Równie jednak wadliwy 
jest rysunek rzek i jezior, wzorowany zresztą na pracy Pacho
łowieckiego. Ta tendencja do nienaturalnego przewiększania 
jest niewątpliwie następstwem braku proporcji między skalą 
map i ich treścią. Aby bowiem zapełnić tak wielkie płachty pa· 
pieru, trzeba było, wobec skąpej ilościowo zawartości, wyolbrzy
miać wszystkie sygnatury do potężnych rozmiarów. Zapewne 
chciano (może nawet podświadomie) wywołać w ten sposób złu
dzenie, że mapa, będąc tak dużą, jest równocześnie dokładna. 
W rezultacie zaś oddalano się tylko od najlepszych wzorów 
współczesnych i zniżano niemal do średniowieczne~o poziomu. 
Oczywiście również wartość praktyczna tego rodzaiu map mu
siała być dosyć iluzoryczną. Raczej też praca Sulimowskiego 
mogła się przydać Possewinowi, czy polskiej dele~acji pokojo
wej przy targach terytorjalnvch, niż Batoremu i Zamoyskiemu 

· w operacjach wojennych. W dziejach natomiast historii karto
grafii odegrała ta mapa pewną rolę o tyle, że na niej oparł się 
częściowo Strubicz przy opracowywaniu swych map, z których 
jedna została wydana przez Kromera, a druga w przeróbce 
Merkatora w jego 11Atlasie".') 

Przechodząc zkolei do omówienia prac kartograficznych, 
związanych z trzecią i ostatnią wojną Batorego, zaznaczyć trze
ba, że mimo odkryć watykańskich znamy obecnie tylko część 
tych prac. Podobnie bowiem, jak w czasie wyprawy połockiej 
i wielkołuckiej, tak i w czasie wyprawy pskowskiej sporządzane 
były plany zdobytych zamków i to zapewne nietylko pskow
skich, ale także inflanckich.2

) Niestety rysunki te do dzisiaj od
nalezione nie zostały, tak że jedyną pamiatką z czasu tej wojny 
pozostać musi, przynaimniej narazie, również w Watykanie się 
znajdująca „Ciuitatis Plescouiensis delineafio"?) Tam dostała się 
ona za pośrednictwem Possewina, który przesłał naszą „deline
ację" wraz z mapą Inflant i wiadomością o zawarciu pokoju 
w Jamie Zapolskim kardynałowi Ptolomeuszowi Galli'emu 11 

1) B u c z e k. Kartografia, s. 88 i nast. 
1
) Archiwum Jana Zamovskiei;io, li. s. 5. Zdobyte w 1581 r. przez Polaków 

zamki wylicza J . N at a n son - Leski, Epoka Stefana Batorego w dziejach !!ra
nicy wschodniej Rzeczypospolitej. Rozprawy Historyczne Tow. Nauk Warsz„ t. IX. 
nr. 2. Warszawa 1930. s. 88 - 89. 92 i 104. 

3) .,Delineacja" znajduje się w dziale „Nunzialura di Polonia", ks. 18. fol. 
276. Wspomina o niej Dembiński Br. w swem „Sprawozdaniu z poszukiwań 
w archiwach i bibliotekach rzymskich" {Archiwum Komisji Historycznej. t. IV, 
Kraków 1888. s. 69) i wydawcy V tomu „Monumenla Poloniae Vaticana" (s. 174. 
przyp. 6). Ma ona wymiary 29,5 x 37 cm. Na dorso planu znajduje się napis (ręką 
Possewina?) ,.Disegno di Plescovia". 
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stycznia 1582 r. 1) Widać stąd, że Possewin zatrzymywał ~e ma~y 
aż do chwili, kiedy straciły one aktualność wobec zaw1eszema 
kroków wojennych i dojścia do skutku zapośredniczonego prze
zeń traktatu pokojowego. 

Jakkolwiek „delineacja Pskowa" występuje w źródłach do
piero w 1582 r. to jednak nie ulega wątpliwości, że opracowana 
została już w ;oku poprzednim. Z treści jej wynika, że sporzą
dzenie jej przypada na moment: 1) w którym obóz królewski 
znajdował się jeszcze pod Worońcem; 2) po zniszczeniu wa
rowni Krasnego Horodka i 3) po rozpoczęciu oblężenia Ostro
wia czyli krótko mówiąc, na samą połowę sierpnia 1581 r. Nie
wiadomo 'natomiast, kto był jej autorem, poza tern jednem, że 
musiał to być Polak Na to zaś wskazuje nietylko napis "Kras
ny Horodek a nostris combusfa" (niezupełnie zresztą zgo~ny 
z faktycznym przebiegiem zniszczenia tego zamku), ale rówmeż, 
a raczej przedewszystkiem, nazwy topograficzne (11Opoczka", 
.,Zawolocze", 11Woroniecz", rz. 11W ielga") i napisy ("mil 8" i t. p.). 
Można stąd wycią~nąć wniosek, że także watykański ":gzem· 
plarz 11delineacji", będący, jak należy przypuszczać, kopią, zo
stał sporządzony przez Polaka, oczywiście z polecenia króla lub 
hetmana Zamoyskiego. Do czego mo~ła ona przydać się Posse
winowi, na to odpowiedzieć trudno. Być może, iż chodził? !ylko 
o poinformowanie go co do postępów wyprawy pskowsk1eJ. 

Sam rysunek zorientowany, rzecz charakterystyczna, ku 
zachodowi jest właściwie zabytkiem ikonograficzn_ym. Jeg? auto
rowi chodziło zapewne nie o stworzenie mapy, ile raczeJ obra
zowej marszruty. Przemawia za tern niety]ko przedstawienie 
pomniejszych grodów i samego Pskowa, ale również zaznacz~
nie wzajemnego położenia tychże, które kłóci się aż nazbyt _wi
docznie z podanemi w milach odległościami. Z tern wszystk1em 
robi nasza 11delineacja" dobre wrażenie dzięki starannemu wy
konaniu, a równocześnie zdradza w przedstawieniu rzek i osad 
manierę kartografii batoriańskiej. 

O wiele bardziej interesującym jej zabytkiem jest zupełnie 
dotychczas nieznana rękopiśmienna mapa Inflant, zachowana, 
jak i poprzednio omówione, wśród papierów Possewina, który 
przesłał ją do Rzymu równocześnie z 11delineacją" Pskowa, t. zn. 
zaraz po zawarciu pokoju w Jamie Zapolskim.2

) ~akt te~ wska
zuje, że mapa ta była mu potrzebna do ro~owan poko1owych, 
tak samo, jak i mapa Sulimowskiego. Potwierdza to. przypu~z
czenie okoliczność że przy wielu miastach i zamkach mfłanck1ch 
podane zostały o;rócz nazw 11tubylczych", t. zn. niemieckich, 

1
) Monumenta Poloniae Vaticana. V, s. 174 i 189 - 190. 

2
) Ibidem. Mapa la znajduje się w dziale „Num:ialura di Germania", ks; 93, 

lol. 327. O jej istnieniu dowiedziałem się pośrednio od prof. A. Spe kk e go. 
wzmiankują jednak o niej „Monumenta Poloniae Valicana ". ,V, s. ! 7~. przyp. 6. 
Mapa ma wymiary 42 X 58 cm i jest podobnie, jak poprzednio omow1one, nary• 
sowana na papierze. 
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również nazwy ruskie (Derpt-Jurgeua, Neuschlos-Serenez, Reuel
Celifan, Narua-Rugodif, Neuhaus-Nowogradek, Dunenberg-Neue
gin, Volmer-Volodimar, Felin-Vilian i i.). 

Te podwójne nazwy nasuwać mogą pewne podejrzenia co 
do słuszności tezy o polskiej proweniencji omawianej mapy. 
Mógł ją bowiem Possewin otrzymać od Iwana Groźnego, lub leż 
opracować sam z pomocą danych dostarczonych przez Moskali. 
Żadna jednak z tych ostatnio wysuniętych ewentualności nie 
wydaje się możliwą do przyjęcia. Car bowiem, gdyby nawet 
posiadał (co jest mało prawdopodobne) sporządzoną przez ko
goś ze swoich mapę Inflant, to nie byłby jej z łatwo zrozumia
łych powodów udzielał naszemu jezuicie. Ten znowuż, nie 
znając zupełnie kraju, nie był w stanie jej samodzielnie opra
cować. Musiała ona zatem być dziełem jakiegoś Polaka i mo
gła dostać się do rąk Possewina jedynie za pośrednictwem 
polski em. 

Że twórcą mapy był istotnie Polak, o tern przekonuje nie
dwuznacznie pisownia niektórych nazw f „ Wielka Rzeka", ,.Nouo
groda Wielky", .,luanogrod", ,,Stara pernau", ,,Ludzin"). Dowo
dzi ona pozatem, że watykański egzemplarz karty jest kopją 
i to zapewne nie z pierwszej ręki pochodzącą, czego zresztą 
można było domyślać się już z góry. Na to samo wskazuje nie
staranny rysunek i brak wykończenia, cechującego np. .,deli
neację" pskowską. 

Bardzo być może, iż na oryginale naszej mapy nie było 
wogóle dodatkowych nazw ruskich, te bowiem mogły zostać na 
nią wzniesione dopiero ex post, i to specjalnie ze względu na 
rokowania pokojowe. W każdym razie wypada dodać, że Po
lacy, gdyby nawet nie znali ruskich nazw niektórych miast 
i zamków inflanckich, to mieli doskonałą sposobność zapoznać 
się z niemi w czasie pertraktacyj warszawskich i wileńskich, 
które odbyły się w przeddzień wyprawy na Psków, oraz jesz
cze wcześniejszych targów pod Wielkiemi Łukami i w Newlu 
(1580 r.).1) 

Z tego, co powiedzieliśmy, zdaje się wynikać, że omawiana 
mapa Inflant w tej postaci, jak ją widzimy na kopji watykań
skiej, sporządzona została najpewniej w 1581 r. To jednak nie 
przesądza w niczem kwestii, z jakiego czasu pochodzi jej pier
wowzór? Brak zaznaczenia innych, poza Pskowem (,,Pskow"), 
grodów nad rz. Wielką, koło których i o które walczono w cza
sie wojny z 1581 r., wskazuje, że niekoniecznie trzeba wiązać 
jego opracowanie z wyprawą pskowską i równoczesnemi ope
racjami na terenie Inflant. Kraj ten znajdował się zresztą od 
1577 r. w posiadaniu Iwana Groźnego i tylko drobną jego część 
zdołali Polacy odzyskać w ciągu 1581 r. O wiele też więcej 
przemawia do przekonania hipoteza, że mapa watykańska jest 

1) Por. N at a n s o n - Les ki. Epoka Stefana Batorego. s. 62 i 73 - 80. 
Por. także s pis „zamków. które moskiewski I. Kr. M. postbempuie" (Archiwum 
Jana Zamoyskiego, Il, s. 222). 
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uzupełnioną przeróbką jakiejś dawniejszej pracy polskiej spo
rządzonej, być może, bezpośrednio przed lub po zajęciu Inflant 
przez Moskali. Trzeba wszak pamiętać, że Batory, wybierając 
się pod Połock, miał dostarczoną sobie przez Strubicza jakąś 
mapę obejmującą niemal napewno także i kraje nadbałtyckie, 
one bowiem tworzyły właściwe jabłko niezgody, o które toczyły 
się 3-letnie walki z Iwanem Groźnym.1) 

Jeśli zważy się, że Strubicz opracował dla króla opis In
flant2) właśnie w 1577 r. i że znał on ten kraj z dłuższego tamże 
pobytu, to siłą rzeczy nasunąć się musi przypuszczenie, ie na
sza mapa ma coś wspólnego z tym kartografem. Niestety oprócz 
powyższych domysłów. nie można nic więcej przytoczyć na po
parcie tej hipotezy. Sama mapa, nawet po drobiazgowem jej 
zbadaniu i porównaniu z innemi współczesnemi, nie dostarcza 
żadnych po temu wskazówek. Da się o niej powiedzieć tylko 
tyle, że należy do tego samego typu, co wspomniana już paro
krotnie „Magni Ducafus Lithuaniae, Livoniae ef Moscoviae de
scriptio" Strubicza (1589) i „Livonia" z atlasu Merkatora (1595) 
z jednej, oraz różne przeróbki mapki „Situs ef ambitus Livo
niae" Stan. Sarnickiego (ok. 1585) z drugiej strony.3) 

Pokrewieństwo z temi pracami jest niezaprzeczalne i wi
doczne niemal na pierwszy rzut oka. Uwydatnia się ono w przed
stawieniu całej sieci wodnej, zarysów wybrzeży i wysp estoń
skich, zwłaszcza tych, które leżą w zatoce Fińskiej. Żadnych 
natomiast punktów zaczepnych nie dostarcza nam przedstawie
nie elementu osadniczego oraz nazwy osad. Znajdujemy tu 
bowiem tylko ważniejsze miasta i zamki, które powtarzają się 
z większą lub mniejszą regularnością we wszystkich analogicz
nych pracach, a z odmian nazw nie można wysnuwać żadnych 
dalej idących wniosków, gdyż mapa jest kopją i to niewiadomo 
z której ręki. 

Analogje z pracami Strubicza i Sarnickiego nie pozwalają 
wątpić ani na chwilę, że mamy tu do czynienia z produktem 
kartografii batorjańskiej. Na to samo zresztą wskazuje jej rysu
nek i zachodnia orientacja. O ile ta ostatnia przypomina nam 
„delineację" Psko"\\ a, to znów pierwszy jest niemal identyczny 
z rysunkiem Pachołowieckiego i Sulimowskiego. Natomiast skala 
mapy Inflant jest znacznie mniejsza niż poprzednio omówionych 
prac, choć, wobec braku podziałki milowej i nazbyt grubego 
rysunku, niemożliwa do ustalenia. 

Wobec istnienia naszej mapy Inflant można nawet bez 
względu na to, kto był jej autorem, przypuścić·, że Strubicz opra
cował istotnie osobną mapę tego kraju~). Pośrednio zresztą 
wskazuje nam na to wiadomość o jego mapkach poszczególnych 

') B u cz e k, Kartografja, s. 86. 
2) Ibidem, s. 84. 
1) Ibidem, s. 93- 96 i 113, oraz tabl. Ili. IV i XI. W sprawie fałszywego 

umieszczenia podpisu pod mapą Inflant Merkatora. zob. wyżej przyp. 1 do s. 2. 
4) Ibidem, s. 94. 
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„państw a dzierżaw", podległych Batoremu, oraz wzmianka 
o „Poloniae et Livoniae amplae descriptiones", które Merkator 
otrzymał z Polski (być może od samego Strubicza) w 1586 r., 
i na których opiera się niewątpliwie jego mapa Inflant (1595) 1

). 

Przy sposobności wypadnie zwrócić uwagę na fakt, że mapy 
słynnego reformatora kartografii były znane dobrze w Polsce. 
Pośredniego na to dowodu dostarcza nam przedłożony królowi 
przez Olbrachta Łaskiego w 1581 r. projekt zaatakowania Moskwy 
od strony morza Białego, został on bowiem opracowany nie
wątpliwie z pomocą mapy Europy Merkatora i to najprawdopo
dobniej w jej drugiem wydaniu z 1572 r. 2) . 

Wracając do wyprawy pskowskiej Batorego dodać trzeba, 
że kartograficzny jej dorobek nie ograniczał się zapewne do 
samych tylko planów zdobytych grodów i „Civitatis Plescouien
sis delineatio". Tego przynajmniej każą domyślać się wzmianki 
Sarnickiego o „itinerarium exercitus Polonici redeuntis ex Moscho
via", oraz o użyczonej mu przez Zamoyskiego „pictura et itine
rarium", z pomocą której opracował swoją, sit venia verbo, 
mapę teatru wojen z Moskwą. Jakkolwiek bowiem ową „pictura" 
mogła być śmiało analogiczna mapa Strubicza, jak to przypusz
czałem dawniej a), to jednak równie dobrze mógł Sarnicki posłu
giwać się do tego celu jakąś zaginioną pracą kartograficzną, 
która powstała, być może, z połączenia w jedną całość dawniej
szych i świeżych zdjęć z terenu wojny, nie wyłączając omówio
nej poprzednio mapy Inflant. Z tej samej zresztą mapy mógł 
korzystać również Strubicz. 

Ciekawe światło na stosunek Batorego do kartografii rzuca 
nam wiadomość, przekazana w wydanej w 1592 r. książce bis
kupa kijowskiego Józefa Wereszczyńskiego4) o przygotowaniach 
do wojny z Turcją, które wypełniły drugą połowę panowania 
naszego monarchy 6). Podaje mianowicie Wereszczyński, któ
remu, nawiasem mówiąc, można tutaj śmiało i bez zastrzeżeń 
zaufać, 11że iuż ni oczym więcey krol Stefan ... tak we dnie iako 
y w nocy myślił, ni oczym częściey nie mowił, iedno o Turku, 
dowiaduiąc się z pilnością wielką, tak o mieścach, iako też 
y o przeszciu snadnieyszym do iego krain, ktorych aczkolwiek 
po wielu części sam świadomym był, iednak kto mu iedno 
o tym co powiedać począł, dla doskonalszey wiadomości, barzo 

1) Ibidem. s. 8ł-85 i 90. 
2) Wspominają o tem: Z akrze wski W„ Rodzina Łaskich w XVT w., 

(Ateneum, 1883, t. IV, s. 458) i Kr a us ha r A., Olbracht Łaski wojewoda sie
radzki, {t . Il, Warszawa-Kraków 1882. s. 154-155), obszernie zaś omawia tę 
sprawę Lepszy K. w drukującej się obecnie pracy p. I. ,.Strażnicy morza 
Stefana Batorego" (Rocznik Gdański, t. VTI. 1933). 

3) Buc zek, Kartografja, s. 114. 
4) ,,Excitarz Xiedza Iozepha W er es z c z y ń s k i e go... do podniesienia 

Woyny S. przeciwko Turkom y Tatarom ... " {Kraków) 1592, s. 101-102. 
&) Omawia je obszernie Bor a ty ń sk i L.. .,Stefan Batory i plan ligi 

przeciw Turkom (1576-·1584)", Rozprawy Ak. Umiej., Wydz. hist .• filoz., t. 44, 
Kraków 1903. 
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go rad słuchał. A potym do Chorog rap hi e y, n a kto re y 
w s z y s t k i e si t us 1 o co r u m, mi a s ta y z a m ki T u r e ck i e, 
m o r z a, r z e k i, g o r y, p a g o r k i, l a s y y p o 1 a w y p is a n e 
były, z a wżdy się ud a w a ł, y n ad n i ą, up a tr u i ą c 
m ie ś c a s n a d n ie y s ze p r ze s z ci a, p r z e z k t o r e b y I e 
p ie y woyska Chrześcyańskie ciągnąć mogły, czę
st o się z ab a wiał, za czym do takiey wiadomości tamthych 
mieśc był przyszedł, że żadney gory, żadney rzeki, nakoniec 
żadnego mieśca tak skrytego u Turka nie masz, o ktorymby on 
był pewney wiadomości nie miał". 

Słowa powyższe żadnych komentarzy nie potrzebują! Co 
najwyżej zastanowićby się można, jakiemi to mapami państwa 
tureckiego posługiwał się Batory; takie jednak rozważania za
prowadziłyby nas zadaleko, niczego wzamian nie wyjaśniając. 
Można jedynie przypuścić, że jednym z informatorów króla był 
Maciej Stryjkowski. który uczestnicząc w poselstwie A. Tara
nowskiego do Caro~rodu w 1574 r., plany zamków i miast tu
reckich „iuxta regulas geometricas et cosmographicas" sporzą
dził, o czem wspomina w przedmowie do swej, wydanej w 1582 r. 
za przywilejem króla 11Kroniki Polskiej".1) 

Wzmianka ta nie upoważnia nas jednak do twierdzenia, że 
Stryjkowski opracował wtedy mapę Turcji, jak to przypuszcza 
B. Ols ze w i c z.2

) 

Reasumując powyższe wywody stwierdzić trzeba, że jak
kolwiek omówione poprzednio mapy i przytoczone wzmianki 
źródłowe niewiele stosunkowo przydają nowego do tego, co 
przyniosła pierwsza praca podpisanego o kartografii batorjań
skiej, to jednak stanowią cenne dla niej dopełnienie. Przede
wszystkiem ugruntowują one jeszcze silniej tezę o wielkiem za
interesowaniu się króla (a za jego przykładem i wielu innych) 
kartografią i rzucają sporo światła na sposób zużytkowania map 
do celów wojskowych i politycznych. Pozatem dowiedzieliśmy 
się tą drogą niejednego o ówczesnym stanie naszej „mappo~rafji", 
Raz jeszcze przekonujemy się, że w ostatniej ćwierci XVI stu
lecia nie posiadała Polska ani iednego na miarę zach.-europej
ską kartografa. Nawet bowiem Strubicz, który zasłużył się na 
tern polu najwięcej, nie wytrzymuje porównania z takimi ówczes-

1) Wzmianka ta opiewa następująco: ,. ... ktemu wszystki Zamki. Miasta, 
położenie krain, tak Wołoskich, Multanskich. Bułgarskich, Raczkich, Traciyskich 
y Tureckich porządniem sobie spis s a ł. A ta kem właśnie za iednym obeyźrzeniem 
wyraził, iako sie w sobie y murami. y wieżami, y położenim albo przyrodzenim 
mieysca miały. Także Bisantium ... Skuder ... Galatę, Sibrią, Nicopolim, głownieysze 
nad Morzem Czarnym ... Propontidem y Hellespontem miasta, własną a przeważną 
experi•mtią wożąc się w koło nich w Bacie z niemałym nakładem... samem w Y
r i s s o w a ł i u x t a r e g u 1 a s G e o m e t r i c a s et C o s m o g r a p h i c a s ... " 
.,Kronika Polska" Królewiec 1582. Przedmowa fol. A1 verso. 

2) .,Kartol!rafia polska XV i XVI wieku", Polski Przegląd Kartol!raliczny, 
1930, nr. 31. s. 22 Nie ma równid racji Olszewicz twierdząc, że druk Stryjkow
skiel!o p. t. .,O wolności Korony Polskiev y Wielkiego Xięslwa Litewskiego'' 
(1575 i 1587) zaginął (por. Estreicher St., Bibljografja polska, t. XXIX, Kra• 
ków 1933, s. 355 - 356). niema w nim jednak wzmianki o wspomnianych rysunkach. 
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nymi przedstawicielami tej dyscypliny, jak G. Merkator, Cbr. 
Sgrooten , Filip Apian, K. Henneberger, a nawet wieloma mniej 
od wymienionych znanymi i zasłużonymi. A cóż dopiero mówić 
o takim Pacholowieckim, Sulimowskim i im podobnych, skoro 
mapy Strubicza, mimo swych niewątpliwych i licznych (nawet 
na owe czasy) braków, przewyższały o tyle ich własne prace. 

Te osta tnie można wysoko cenić, jednak nie tyle jako 
pomniki kartografii, ile raczej jako wyraz pewnych tend encyj, 
które panowały w otoczeniu Batorego. Jakże bowiem dużą wagę 
musiał on przywiązywać do map, skoro do ich opracowywania 
zabierali się ludzie, tak mało do tego p rzygotowani i uzd olnieni. 
Z te rn wszystkiem dziwnem się musi wydać, dlaczego król nie 
poszedł śladami Filipa II hiszpańskiego i nie wyszukał sobie 
gdzieś, choćby zagranicą, kartografa podobnej co Sgrooten mia
ry? 1) Odpowiedź musi tu, jak się zdaje, wypaść w ten sposób, 
że Batory, choć niewątpliwie cenił mapy wysoko, to jednak nie 
myślał prawdopodobnie o poprawie obrazu kartogr aficznego swe
go państwa, a może nawet niebardzo sobie zdawał sprawę z jego 
b raków. ,.Syn ziemi siedmiogrodzkiej", a tylko dożywotni i przy
tern nawet bezdziet ny król Rzplitej, rwał się sercem i duszą nad 
Dunaj do walki z panoszącemi się w granicach jego O jczyzny 
półksiężycem padyszacha i cesarskiemi orłami. W ślad za kró
lem również kartografja polska nastawiona była przedewszyst
kiem na zaspakajanie potrzeb doraźnych, przekraczała z nim 
często granice państwa, pracowała jednak jednostronnie i nad 
używając improwizacji. Ta zaś mogłaby nawet wydać owoce 
w ówczesnych Niderlandach, Włoszech, a może i Niemczech, 
ale nigdy u nas, gdzie brakowało niemal zupełnie wykwalifiko
wanych sił, a ogromna rozległość państwa i niedostępność znacz
nych jego części, nietkniętych prawie przez kartografi ę , nasu
wała przeszkody trudne do pokonania. Mógł je przezwyciężyć 
i postawić na nogi naszą „mappografję" albo dziedziczny monar
cha absolutny, albo też rozmiłowany w mapach król-rodak. Za
nim się jednak taki znalazł ( w osobie Stanisława Augusta), za
ległości narosło zawiele, a na ich odrobienie było już zapóźno. 

To wszystko jednak nie znaczy, aby dziesięciolecie rządów 
Batorego przeszło bez większych korzyści dla kartografji pol
skiej. Król ten pozostawił bowiem po sobie następców i konty
nuatorów swych zamierzeń. Najlepszym tego dowodem może 

być to, że w latach 1602-03 ukazał się sztychowany w Rzymie 
przez Jakóba Lauro, a wydany nakładem Zamoyskiego zbiór 
rysunków 6 zamków inflanckich/) które są kropla w kroplę po-

1
) O nim zob. F. V a n Ort ro y. ChrHieo Sl!rooten Cartographe. An

oales de l'Academie Royale d'Archeologie de Belgique, LXXI. I. I. Anvers 1923-24 

1
) Rysunki te wydane zostały przez A. O z i a I y ń ski e I! o w „Collectanea 

vitam resque gestu Joannis Zamoyscii... illustrantia", (Posnaniae 1861), stamtąd 

zaś przedrukował 3 z. nich w pomniejszeniu A. Spe kk e (Quelques nouveaux 

materiaux, s. 258 260). O ich rytowniku :tob. Fijałek J.. Maleriaux pour 

servir a l'etude des rapporls e-ntre le graveur romain Jacques Lauro et des Po-
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dobne do analogicznych planów grodów połockich, opublikowa
n ych w 1580 r. Co zaś ważniejsze, to, że jeden z najpiękniej

szych pomników kartografii polskiej, a mianowicie wydana na
kładem Krzysztofa Radziwiłła-Sierotki mapa Litwy Makowskiego 
(1613J, zawdzięcza swe powstanie człowiekowi z batorjaóskiej 
generacji. 

RESUM E 

LES CARTES DU THEATRE DES GUERRES DU ROI P OLONAIS 

STEPHAN BATORY (1579 1581) Ch a r I e s Bu c zek. 

Le p resent article a pour but de completcr l'oeuvre du-meme auteur inli

tulee: ,.La cartographie polonaise du temps du roi Stephan Batory'' et publiee 

dans le second cahier de .Bulletio du Sernce Geographique" au cours de l'annee 

passee. Car depuis ce temps on a trouve dans les archive1 de Vatican parmi 

les documenls laisses par le jesuile Antonio Possevino quelques cartes manu

scrils qui ont une liaison stricte avec ks guerres du roi Batory contre Moscovie. 

Ces cartes nous permettent de completer nos connaissances sur la cartographie 

polooaise eo periode de 1579 - 1581. 

Jusqu'a presenl on ne conoaissail de cartes publiees pendant ces guerres 

que „Descriptio Ducatua Polocensis" qui ful dressee au mois d'aout ou septembre 

1579 par Stanislas Pacholowiecki et publiee a Rome au cours de l'annee suivante. 1) 

Recemment une capie de la earle du thealre de la guerre de 1580 (echelle 

1 : 700 OOO enviroo) ful retrou vee. Cetle carte, non publiee, etail dressee par le 

courtisan royal Sulimowski vers la fin de la meme annee (Tab. I). Quoique mieux 

redigee elle e1t basee partiellement sur 1 oeuvre precedente et coolienl aussi le 

duche de Połock enlier. 
Du temps de la lroisicme guerre de Batory parvint jusqu';l nous une seule 

carte dressee vers la moitie du mois d'aoul 1581 par un auteur inconnu d'origine 

mais qui certes elail un polonais. Cetle carte inlitulee „Civitalis Plescoviae deli

ncatio" est un ilineraire en quelque sorie (Tnh. li). Toulfois fureol perdues 

aussi les carles dressees pendant !'expedition sur Psków (1581) et l'occupation 

de Livonie (1582) qui servnienl de base aux carles du theatre des guerres de Ba
tory (carles de Mathieu Strubicz el de Stanislas Sarnicki). 

La capie - manuscril de la carte de la Livonie (Tab. Ili) recemment re

trouvee ainsi que la capie de la earle je Sulimowski dressee pour Possevino el 

envoyee ensuite par celui- ci a Vatican immedialemenl aprh la conclusion de 

lonais. au debut XVIl-e siecle" (Bullctin Jnlernat. de l'Academie Polonnise des 

Sciences. Classe d'histoire el de philosophie 1926. s. 33 34) i Lem pick i 

St„ Medyceuu polski XVI wieku (Szymon Szymonowicz i jego czasy. Rozprawy 

i studja, Zamość 1929, s. 156). 
Skoro już jesteśmy przy Zamoy~kim. to warto zauwa;yć, ze mapą zapewne 

była prz~slana kanclerzowi w 1583 r. przez sekretarza król. Tomasza Okunia, 

nieokreślona blitej praca tego ostatniego. na co wskazywałaby wzmianka w jego 

liście o "auxilium geometriae". (Archiwum Jana Zamoyskiego, IU, s. 158) 

1
) Une reproduction en echelle reduile de celle earle se lrouve dans 

\'oeuvre cite ci-dessus sur le tableau VIII j!race :i l'erreur de l'imprimeur. En conse

quence la place de cetle earle fu I prise par la earle de Livonie de Mercalor 

(1595) doni h place au tableau III n'esl pas iu~le 
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la paix, sont sans aucun doute dues aussi a uo auleur polonais. Cependant le modele perdu de cetle earle ful probablement elabore par Strubicz qui etait en service du roi depuis 1577. 
Apres avoir acheve les guerres contre Moscovie Batory voulut reprendre 

les !lUerres contre Turquie et les Tartares. Grace aux sources contemporaines nous savons que dans ce bul le roi a entrepris d 'etendues etudes cartogrnphiques. 
Malbeureusement nous n'avoos pas de rensei!lnemeols sur quelles carles se ba
sait - il. Cependaot il est bien probable qu'il y en avait des plans de villes turques dressees par Mathieu Stryjkowski pendant son voya!le en Turquie eo 1574 ainsi que la earle de la Crimee dressee en 1579 par Marlin Broniowski el publiee en 1595. 

Les fails cites nous prouvent que le roi se rendail parfailemenl compte de l'importance des carles pour les buts militaires et qi' il donnait I' appui a ses cartographes dans leur travaux Malheureuserneot en outre de Strubicz il n'y avait 
parmi ceux un seul homme vraiment capable et assez instruil car leurs travaux coonus auparavanl et ceux retrouves recemment prouvent un lrh bas niveau. 
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Dr. WŁADYSŁAW DESZCZKA 

KILKA UWAG O GRAFICZNEM PRZEDSTAWIANIU 
LICZB ABSOLUTNYCH I WZGLĘDNYCH 

(diagramy i kartogramy) 

I. Wstęp. 

Liczba, która według Pitagorasa miała być istotą wszech
rzeczy, odgrywa większą i większą rolę w życiu człowieka no
woczesnego. By stosunki liczbowe bardziej unaocznić i uczynić 
optycznie porównywalnemi uciekamy się do różnych konstruk
cyj rysunkowych. Konstrukcje te, siłą rzeczy, najwcześniej 
zostały wprowadzone do nauki, której zadaniem jest liczbowe 
ujmowanie zjawisk masowych - to jest statystyki. Tworzą one 
tam dziś już osobny dział metod graficznych. Niektóre nauki, 
posługując się statystyką, mają z nią częstsze i ściślejsze sto
sunki. Do tych należy, w pierwszym rzędzie, geografia, a spe
cjalnie geografia gospodarcza. Nader częste posługiwanie się 
przedstawieniami graficznemi dało powód do powstania już 
i literatury teoretycznej jako fundamentu na którym wzrosła 
sztuka graficznego przedstawiania liczb. Użytkować przedsta
wienia graficzne możemy wyłącznie za pośrednictwem oka. 
Z tego powodu konieczną jest w omawianej dziedzinie znajo
mość zasad, według których oko odbiera wrażenia optyczne. 
Najważniejszemi są tu swoiste właściwości reagowania oka na 
kształt i barwę. Pomimo odmiennych pozorów nawet normalne 
oko ludzkie jest narządem, który informuje nas o oglądanych 
przedmiotach nietylko ze znaczną niedokładnością, ale w pew
nych wypadkach wręcz błędnie. Psychologia oddawna już zaj
muje się sprawą wzrokowych złudzeń geometrycznych i zasa
dami r:ządzącemi spostrzeganiem barw. Przy wykonywaniu więc 
przedstawień graficznych. musimy również poważnie uwzględ
niać, jak na daną konstrukcję czy barwę będzie reagowało oko 
ludzkie. 
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Zależnie od wymiaru, jaki wyobrażają, przedstawienia gra
ficzne są planigramami lub stereogramami. Do pierwszych na
leżą przedstawienia linearne (przedstawienia jednowymiarowe) 
i przedstawienia powierzchniowe (przedstawienia dwuwymia
rowe). Osobny dział przedstawień linearnych stanowią diagramy 
oparte na współrzędnych układu prostokątnego płaskiego. Utarta 
polska nazwa tego rodzaju diagramów, to wykresy. Przedsta
wienia oparte na kole i wycinku koła tworzą grupę radiogra
mów. Do stereogramów należą również przedstawienia figl_lralne, 
o ile podstawą ich są figury trójwymiarowe. Zależnie od sto
sunku przedstawień graficznych do mapy rozróżniamy: 1) dia
gramy właściwe i wykresy, nie mające żadnego związku z mapą, 
2) kartodiagramy, lub inaczej diagramy w położeniu geograficz
nem, które będąc diagramami właściwemi, są umieszczone na 
mapie dotyczącego obszaru, 3) kartogramy, przedstawienia gra
ficzne ściśle związane z mapą obszaru do którego się odnoszą, 
przyczem każda część kartogramu reprezentuje zawsze jedną 
i tę samą wielkość matematyczną. 

W artykule niniejszym zajmę się specjalnie diagramami 
właściwemi i kartogramami. Wykresy zasadniczo nie są zwią
zane z zagadnieniami, które tu poruszam, a diagramy w poło
żeniu geograficznem ogólnie obowiązują zasady dotyczące dia
gramów właściwych. 

II. Właściwości normalnego oka a spostrze g anie 
wielkości, kształtów i barw. 1) 

a) Wrażenia wzrokowe. 
Zajmować się tutaj będę tylko wzrokiem normalnym, poz

bawionym wad specjalnych. Osobnik o silnym astygmatyźmie 
nie wykona wogóle poprawnie rysunku i nie może go normalnie 
widzieć, daltonizm nie pozwala rozróżniać całego szeregu barw. 

Najczęściej wrażenie optyczne powstaje jako rezultat po
średniego oddziaływania fal eteru na nasze nerwy wzrokowe. 
Podnietą fizyczną jest tutaj oglądany przedmiot, ściślej biorąc 
jego kształt i barwa za pośrednictwem światła, a sam proces 
widzenia ma charakter reakcji chemicznej. Rozszerzalność źre
nicy pozwala nam na wpuszczanie światła do oka aż do 40-krot
nej różnicy. Normalna bystrość wzroku pozwala nam dostrzec 
jeszcze kropkę o średnicy 0,5 mm do 2 mm z odległości 10 metrów. 
Odległość ta jest uwarunkowana jednak dwoma czynnikami: 
siłą kontrastu pomiędzy kropką a tłem i stopniem jasności tła 
lub kropki (o ile kropkę wykonaliśmy na ciemnem tle). Przy 
średniej wartości tych czynników dwie kropki lub linie odsu-

1) Rozdział len oparty jest przedewszystkiem na Psychologii Witwickiego, 
tom J Lwów 1930. tom 11 tamie bez r. wyd.; ponadto korzystałem z Dumas'a, Traite 
de Psychologie, Paris 1924, - Ebbinghausa, Lehrbuch der Psychologie, Leipzig 
1919, - Lippsa. Raumasthetik und J!eometrisch - optische Tiiuschungen (Schriften 
der Gesell. f. psycholog. Forschung.), Leipzii,i 1893-1897, - Jaenscha, Ober die 
Wahrnehm TJ ng des Raumes, Leipzig I 91 l. 
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nięte od siebie na 3 mm rozróżniamy jeszcze z odległości 
10 metrów. Mniejsze odstępy lub większa odległość powodują 
zlewanie się obserwowanych figur. Normalna kratka na ilustra
cjach siatkowych już z odległości 25 cm nie jest dla oka uchwytna 
i dlatego też dobrze spełnia zadanie wyrównywania tonów. 
O ile z jednej strony bystrość widzenia jakiejkolwiek figury 
zależy od wielkości sumarycznej powierzchni, jaką tworzą kropki, 
linie i powierzchnie pokryte daną barwą, to z drugiej strony 
wielką rolę odgrywa przyzwyczajenie oka do częstego ogląda
nia tych samych lub bardzo zbliżonych figur. Przy jednakowej 
bystrości wzroku drukarz znacznie lepiej będzie odróżniał z od
ległości litery niż kto inny. Poza tern oko ludzkie, z racji swo
jej budowy, jest przystosowane do szybkiego rozróżniania prze
dewszystkiem figur o elementach ułożonych poziomo. Pionowy 
układ figur wymaga więcej czasu do zaobserwowania, a prze
dewszystkiem wymaga całego szeregu rzutów oka, zależnie od 
bogactwa elementów, by obraz wywołał trwalsze wrażenie. 
Zrozumiałem będzie to dla nas, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 
świat widzialny dla człowieka rozciąga się, i to warstwą sto
sunkowo cienką, właśnie w kierunku poziomym, Ten szcze~ół 
budowy oka jest więc rezultatem przystosowania się do potrzeby. 

Prosto narysowane długie linie tylko wtedy będziemy wi
dzieli jako proste, o ile leżą one w płaszczyźnie prostopadłej 
do promienia głównego (promienia prostopadłego do żółtej plamki 
oka) i przebiegają przez punkt widzenia {punkt w który patrzymy). 
Długie linie proste, nie spełniające warunku przebiegania przez 
punkt widzenia, będą się nam wydawały zawsze wklęsłemi od 
strony punktu widzenia a wypukłemi w kierunku przeciwnym, 
By wzrok chwytał jako linie proste, długie linie proste fizycznie, 
nie przebiegające przez punkt widzenia, należy je wykreślić 
odwrotnie do złudzenia wzrokowego, a więc winny być wklęsłe 
ku krańcom pola widzenia i wypukłe w stronę punktu wjdzenia. 
Zniekształcenie geometryczne elementów obrazu ku obwodowi 
pola widzenia spowodowane jest przez krzywiznę naszej siat
kówki. Stąd wniosek, że tylko niewielkich rozmiarów obraz 
możemy oglądać wzrokiem, nie odbierając wrażeń błędnych. 

Przy obserwowaniu przedstawień graficznych, zarówno 
zresztą jak i mapy, w celu wyciągnięcia odpowiednich wniosków, 
często jesteśmy zmuszeni porównywać wymiary linjowe. Wdzie
dzinie oceny stosunków długości przeciętnie oko chwyta już róż
nicę dwóch porównywanych linij o ile wynosi ona nie mniej 
jak ¼o długości. Czynnikami, które mają wpływ na wynik oceny 
są: odległość porównywanych linij, wzajemne położenie (równo
ległe, zbieżne, skrzyżowane i t. p.) i ich jasność. Najbardziej 
u trudnia porównanie długości dwóch linij niejednakowa ich od
ległość od oka obserwatora. 

Czułość wzroku przy porównywaniu boków prostokąta, tern 
samem jego formatu, jest znacznie większa. Przeciętnie wy
nosi 1/no• Ta zaleta niewątpliwie zwiększa naszą zdolność po
równywania niektórych przedstawień graficznych. 
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b) Geometryczne złudzenia wzrokowe. 
Normalny wzrok ludzki nietylko że nie ma w oku dokładnej 

miary liniowej (znamy wartość miary „na oko"), a tern samem 
drugiego i trzeciego wymiaru oraz miary· kątów, że niedokładnie 
orientuje się w kierunkach, ale nadto popełnia poważne błędy 
przy ocenie ksztaHu figur. Kreski równoległe pionowe wydają 
się rzadszemi, a cała figura wypełniona niemi niższa, kreski po
ziome wydają się gęstszemi, a figura wyższą. Wogóle kreski 
w stosunku do długich linij prostych mogą odgrywać optycznie 
ważną rolę. Zależnie od sposobu ulokowania kresek w stosunku 
do linji prostej możemy wywołać różne złudzenia: linję wypukłą, 
wklęsłą, falistą, dwie linie równoległe mogą wydawać się zbież
nemi, jedna z dwóch linij fizycznie równoległych będzie iść pod 
pewnym kątem i t. p. 

Inna grupa złudzeń powoduje, że figura umieszczona w są
siedztwie figur tegoż kształtu ale znacznie większych, wydaje 
się mniejszą od tej samej figury umieszczonej pośród mniejszych 
od niej. 

Linia pionowa zawsze wydaje się dłuższą, niż linia tej sa
mej długości, lecz pozioma. Złudzenie daje różnice do 1

/6 dłu
gości. Dodanie kropek lub kresek na przedłużeniu linii jakgdyby 
wydłuża linję ciagłą. 

Złudzeniem wzrokowem, które trzeba uwzględnić przy sto
sowaniu przedstawień graficznych, to trudność w porównywaniu 
powierzchni o dużej różnicy jasności. Z dwóch powierzchni 
równych fizycznie, większą wyda nam się zawsze powierzchnia 
jaśniejsza. Złudzenie występuje jeszcze wyraźniej, o ile zasto
sujemy do rysunków odwrotne tła, do jasnego rysunku ciemne 
tło i przeciwnie {porównaj kilka elementów na fig. 1 i 2). 

Natomiast ta właściwość wzroku (irradiacja) oddaje nam 
poważne usługi przy czytaniu normalnych druków, wykonanych 
czarną farbą na białym papierze. Białe odstępy pomiędzy lite
rami zyskują na wielkości, cała strona wydaje się bielszą, w re
zultacie większa czytelność. 

c) Barwy. 
Jedną z najważniejszych cech reagowania oka ludzkiego 

na barwy są lokalne właściwości siatkówki, wybitnie różniące 
się pomiędzy sobą. Tylko centralna część siatkówki o średnicy 
30°-40° reaguje odpowiednio na wszystkie barwy, widzialnego 
dla człowieka odcinka widma. Obwód siatkówki na wszelkie 
oglądane barwy może reagować tylko barwami neutralnemi (od
cieniami szeregu, na jednym końcu którego znajduje się barwa 
biała, na drugim czarna). Pomiędzy polem centralnem a obwo
dem leżący pas siatkówki może reagować na wszelkie podniety 
barwne wyłącznie błękitną i żółtą barwą. Błękitną na barwy 
należące do grupy zimnych, żółtą na barwy grupy ciepłych. 
Jeżeli położymy przed sobą, zajmując całe pole widzenia, duży 
barwny kartogram, który przedstawia nam różne zjawiska tego 
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samego rodzaju, ujęte bardzo małemi jednostkami powierzchni, 
i założymy że wszystkie siedm barw widma psychologicznego 
będą powtórzone na kartogramie wielokrotnie, to zaobserwujemy 
następujące zjawisko. W pobliżu punktu widzenia, odpowied
nio do pola centralnego, zauważymy wszystkie oglądane barwy 
tak jak zostały one wykonane. Dalej ku krawędziom, nie po
ruszając wzroku, zauważymy powtarzające się kilkakrotnie tylko 
dwie barwy, błękitną i żółtą. Każda z tych barw wystąpi w oku 
tylokrotnie, ile jest w odpowiadającem miejscu kartogramu od
dzielnych grup, złożonych ze stykających się z sobą pól po
wierzchni, oddzielnie barw zimnych i oddzielnie ciepłych. Spod 
prawidła tego wyłamują się barwy: błękitna, żółta, . czerwona 
i pewien odcień błękitno-zielonej. Te barwy w pasie pośrednim 
siatkówki nie ulegają zmianie. Jeszcze dalej ku krawędziom, 
w pasie kolistym kartogramu, którego widok pada na obwód 
siatkówki, zobaczymy jakąś niezdecydowaną barwę neutralną, 
mniej lub więcej szarą. W praktyce unikamy tych przemian 
barw obserwując każdy przedmiot przez przesuwanie po jego 
powierzchni centralnego pola siatkówki. 

Wielkość pola centralnego, zwanego polichromatycznem, 
jest zmienna. Zmniejsza się przy malejącem oświetleniu jak 
również i z powodu zmęczenia oka. 

Porównywając łatwość spostrzegania możliwie małych róż
nic odcieni barw znaleziono, że najlepiej odróżniamy odcienie 
barwy żółtej i zielono-błękitnej. Oko odczuwa tutaj już różnice 
długości fali wynoszące zaledwie jedną milionową mm. Rozpa
trując widmo widzimy, że wymienione barwy leżą około środka 
jego rozpiętości. Arytmetycznie obliczony środek widma daje 
falę o długości okrągło 600 X 10- 5 mm. Barwa żółta leży w gra
nicach 550-590 X 10 6 mm, a zielono-błękitna około 500 X 10-5 mm. 
Ponieważ oko reaguje tylko na barwy w granicach długości fali 
od 390 X 10- 5 mm do 810 X 10 6 mm, więc należy przypuszczać, 
że gdzieś na środku tego odcinka widma leża fale, tworzące 
wskutek swojej długości optimum dla okai). W jedną i drugą 
stronę od środka widma warunki spostrzegania są coraz mniej 
korzystne, aż dochodzimy z jednej strony do progu fal krótkich, 
barwa fioletowa, z drugiej strony do progu fal długich, barwa 
czerwona. To łatwe chwytanie optyczne różnic odcieni u wy
mienionych barw, przedewszystkiem zielono-błękitnej, daje sze
rokie możliwości stosowania tam, gdzie wiele oznaczeń musi być 
wykonanych jedną barwą, a więc w kartogramach ilustrujących 
liczne stopnie natężenia jednego zjawiska. 

W omawianem zagadnieniu, jak i wogóle w kartografii, za
chodzi często konieczność umieszczania obok siebie różnych 
barw. W związku z tern nabiera specjalnego znaczenia prawo 
kontrastu, które mówi, że plama jakiejkolwiek barwy nabiera 
odcienia dopełniającego do koloru tła. Operując odpowiednio 

1
) J est to moje przypuszczenie. W przejrzanej literaturze nie znalazłem 

potwierdzenia tego. 
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tą zasadą możemy, poza obiektywnym stopniem jasności, przez 
dobranie odpowiedniej barwy sąsiadującej, tła, potrzebną plamę 
rozjaśnić lub przyciemnić. Stąd też, pomimo jednakowej róż
nicy jasności obiektywnej, ciemne znaki na białem tle wydają 
się bardziej widoczne, wyraźniejsze, niż białe na ciemnem tle. 
Również na zasadzie prawa kontrastu, o ile chcemy złagodzić 
nasycenie pewnej barwy, pokryjemy nią możliwie wielkie po
wierzchnie; i odwrotnie, barwę mało nasyconą dając na możli
wie małą powierzchnię, uczynimy subiektywnie bardziej nasyconą. 

III. Nastawienie optyczno-psychiczne. 

Prócz normalnych przejawów działalności oka, składających 
się, jak w naszem zagadnieniu, ze spostrzeżeń prawidłowych, 
zgodnych z rzeczywistością fizyczną i ze spostrzeżeń nieprawi
dłowych, złudzeń, istnieją jeszcze pewne stany specjalne. Obser
wując na rysunku zawierającym bogactwo przedmiotów, przed
stawionych gmatwaniną linij i plam, tak wielobarwnych jak 
i jednobarwnych, czarnych, chwytamy wzrokiem niektóre przed
mioty pierwej, inne później, niektórych wcale nie zobaczymy, 
pomimo, że na obrazie są one przedstawione. Wzrok chwyta 
najpierw rysunek przedmiotów dobrze nam znanych tero lepiej, 
o ile są one rysunkowo uwydatnione (grubsze linie, jaskrawsze 
barwy, a również i większe rozmiary ogólne przedmiotu). Znane 
nam a zarazem charakterystyczne gmachy, twarze lub postacie 
osób, nawet krajobrazy, poznajemy na rysunku składającym się 
nieraz zaledwie z kilku kresek. Natomiast trudno spostrzegamy 
przedmioty, których nie znamy (porównaj rebusy rysunkowe). 
Z dwóch przedmiotów wyobrażonych równocześnie możemy wi
dzieć każdy zosobna lub nawet oba razem. Na fig. 3-ej po· 
mimo gmatwaniny rozmyślnie pogrubionych linij (rzeki wykreś
lone na całej długości linią jednakowo grubą!) możemy jednak 
uchwycić i rozeznać kontur Bałtyku, tak dobrze nam znany. 
Nie doszukujemy się figury leżącej nazewnątrz Bałtyku, którego 
kontur stanowi jakąś brzeżną linię wewnętrzną innej figury. 
Natomiast na fig. 4-ej możemy widzieć: białą płaszczyznę całej 
ryciny przeciętą krętą linią, figurę a, zatokę Tokijską, lub figurę 
b, półwysep dotykający zatoki od wschodu. Ani mało lub wcale 
nieznany nam zarys zatoki Tokijskiej, ani zarys obok leżącego 
półwyspu nie narzuca się nam tak jak dobrze znany Bałtyk. 
Nastawienie optyczno - psychiczne tego rodzaju może być tak 
silne, że obserwując figurę a, pomimo, że rysunek jest kontu
rowy, na białern tle, widzimy ją w sposób specjalnie uwydat
niony, tak jak zaznaczono na fig. 5-ej ciemniejszą barwą. Ro
zeznana figura zatoki nabiera niemal drugiego wymiaru, staje się 
jakgdyby wypukłą. Natomiast w tym samym czasie półwyspu 
nie dostrzegamy. Figura b stanowi tylko tło dla rysunku, sama 
w sobie jako przedmiot fizyczny dla nas nie istnieje. 
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IV. Diagramy. 
Gdy rozmiary prostej figury geometrycznej pozostają w pe

wnym ściśle określonym stosunku do wielkości liczby, wyobra
żanej przez tę figurę, mówimy o diagramie. 

Zasadniczo dla diagramu jest miejsce poza mapą. Mecha
niczne ulokowanie diagramu na mapie nie stworzy więzi natu
ralnej pomiędzy nim a mapą, jako obrazem pewnej części po
wierzchni ziemi. Każda część diagramu odpowiada pewnej kon
kretnej części reprezentowanej liczby, w przeciwieństwie do 
kartogramu, gdzie każda jego część, bez względu na jej wielkość, 
uzmysławia nam zawsze tylko te same stosunki. Diagram, jako 
przedstawienie wartości absolutnych, jest instrumentem opisu, 
a nie wyjaśnienia, gdyż nie pozwala na wyciąganie wniosków 
przyczynowych, będących podstawą do stawiania hipotez, po
przedzających stanowienie praw. Graficzne przedstawienie wiel
kości absolutnych jest tylko ścisłem odtworzeniem rzeczywistości. 

Diagram, zależnie od elementów z jakich się składa, może 
być punktowy (kropkowy), liniowy, powierzchniowy i przedmio
towy czyli figuralny. Mapa topograficzna formalnie również 
stosuje diagramy, jednakże traktowane z innego punktu widze
nia i w innem ujęciu. Kropki czy kółka o różnej wielkości, 
użyte na oznaczenie osiedli, są diagramami. Diagramami po
wierzchniowemi są znaki dla większych miast, o ile na mapie 
używa się zawsze ustalonego kształtu powierzchni, nie uwzględ
niając rzeczywistego planu miastu. Linia, tak czarna jak i o innej 
barwie, może być użyta na mapie w znaczeniu diagramu, o ile 
odrzucić różnice długości, np. dla oznaczenia administracyjnego 
char akteru miejscowości (przez podkreślenie jej nazwy), rodzaju 
oddziałów wojskowych tam zakwaterowanych, zawodu uprawia
nego przez ludność, znajdującego się tam przemysłu i t. p. 
Wszelkie d rogi na mapie, choć oznaczone liniowo, posiadają 
naturalnie zupełnie inny charakter, choćby dlatego, że przed
stawiają te przedmioty pod względem jakościowym a nie iloś
ciowym. 

Najważniejszą cechą zewnętrzną diagramów jest ich wza
jemna porównywalność, warunkująca możność szybkiej oceny 
różnicy dwóch diagramów i wyrażenia tej różnicy liczbą. Z tego 
powodu nie obojętną jest rzeczą jakiej figury użyjemy. Diagram 
kropkowy (nie punktowy, gdyż to nie zgadza się z matematycz
nem pojęciem punktu) ma tę zaletę, że pozwala dokładnie 
określić wyobrażoną wielkość, gdyż każda kropka odpowiada 
ściśle pewnej liczbie absolutnej. Diagramy liniowe najbardziej 
nadają się do przedstawienia rzek, kanałów, granic morskich 
i lądowych, wszelkich dróg i t. p. przedmiotów, gdzie elemen
tem dominującym jest długość. Diagramy powierzchniowe pros
tokątne dają doskonałą porównywalność, tembardziej, że jeden 
bok może mieć stalą wielkość i porównywanie czy obliczanie 
sprowadza się tylko do oceny jednego, zwykle dłuższego, boku. 
Ten rodzai diagramu przedstawia tyle korzyści, że należy go 
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uważać praktycznie za idealny i jaktiajczęściei stosować. Nato
miast koło i wycinek koła jako diagramy przedstawiają znaczne 
trudności. Gdy przy porównywaniu wielkości radiogramów 
wzrok chwyta stosunek średnic, to w rzeczywistości powierzch
nie kół mają się do siebie jak kwadraty ich promieni. Podob
nie się dzieje przy porównywaniu wycinków kul i, tak często 
stosowanych w najpoważniejszych wydawnictwach, półkoli. 

O ile chodzi o przedstawienia brył, to mamy tutaj najwię
cej trudności. Wzrok przedstawienia graficzne trójwymiarowe 
raczej widzi płasko i zawsze w formie jaknajbardziej uprosz
czonej. Przy porównywaniu wielkości dwóch narysowanych 
brył skłonni jesteśmy traktować je jako rzuty na płaszczyznę. 
Kulę spostrzegamy jako koło, które znów oceniamy według 
średnicy, stożek - jako trójkąt, oceniany według długości pod
stawy. Nawet sześcian, którego wzrok nie może sobie uprościć 
tak jak kuli, porównywamy według długości boku. Jak w dia
gramach powierzchniowych najłatwiej jest porównywać prosto
kąty, w których jeden bok ma stały wymiar, tak i tutaj prosto
kąt podniesiony do trzeciego wymiaru, przy dwóch bokach 
jednakowych u wszystkich diagramów, posiada te zalety, bez 
względu na to jaki przekrój słupa zastosujemy, prostokątny, 
kwadratowy czy inny. Bryłowatość jest tutaj potrzebna tylko 
dla podkreślenia logicznego związku w wypadku reprezentowania 
liczb, odpowiadających przedmiotom objętościowym. 

Używane nieraz, nawet w poważnych wydawnictwach, 
przedstawienia figuralne, wyobrażające najczęściej same przed- · 
mioty {worki zboża, beczki nafty, parowozy, okręty), mogą bar
dzo ładnie bawić oko, natomiast wartości naukowej nie przed
stawiają żadnej. Jak obliczymy objętość narysowanego paro
wozu lub okrętu? Malujemy przedmiot trójwymiarowy a przy 
porównywaniu zadawalniamy się miarą liniową, odrzucając nie
tylko nieuchwytną liczbowo dla krótkiego spojrzenia oka prze
strzenność, ale nawet wymiary powierzchni.1

) Nawet stosowa
nie tych przedstawień w szkole, gdzie jakoby oddają duże 
usługi, z metodycznego punktu widzenia jest błędnem. 

Dobór rodzaju diagramów musi być oparty na pewnej 
logice i zasadzie prawa kojarzeń przez podobieństwo. Liczby 
reprezentujące długości nie mogą być przedstawiane inaczej 
jak tylko przy pomocy diagramów liniowych, a nie powierzch
niowych lub objętościowych. Rozpatrywanie z jednej strony 
zjawiska liniowego a z drugiej powierzchniowego czy objętoś
ciowego już w swojej osnowie posiada cechy nieporównywal
ności. To samo dotyczy przedstawień powierzchniowych i obję
tościowych. 

W wypadku potrzeby, przy wykonywaniu wielkich diagra
mów ściennych, wielkość diagramów, poszczególnych znaków 

1) Szorstko. i słusznie, obszedł się z diagramami liguralnemi M. Eckert. 
Zobacz Die Kartenwissenscbaft, Forschunj!en und Grundlagen zu einer Karto
graphie ais Wissenschaft. tom drugi , Lipsk 1925, str. 134. 
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i odstępy między niemi, możemy obliczyć trygonometrycznie, 
mając podaną odległość, kąt widzenia najmniejszej kropki (plamki), 
którego średnia dolna granica wynosi 10" , średnia górna gra
nica 40" i kąt widzenia najmniejszych ods~ępów między dwiema 
kropkami lub liniami, którego średnia dolna granica wynosi 1', 
średnia górna 3' . Dane te uwzględniają dobre warunki oświe
tlenia, średnią wielkość kontrastu między elementarni graficznemi 
a tłem i średnią ich jasność. Ze zmianą któregokolwiek z tych 
warunków ulegnie zmianie i kąt widzenia. 

V. Kartogramy. 

Gdy przedstawiamy na mapie stosunki wyrażone liczbami 
względnemi, mówimy o kartogramie. Kartogram jest „nieomal" 
mapą. Jest jej uproszczeniem, sprowadzortem do reprezento
wania nader małej części tych zjawisk, które może pomieścić 
mapa. Każda część kartogramu, bez względu na jej wielkość, 
uzmysławia nam zawsze te same stosunki. Zabarwienie lub wy
różnienie w inny sposób jednostek powierzchni, naturalnych czy 
wydzielonych sztucznie, i wstawienie na te powierzchnie liczb 
absolutnych, nie tworzy kartogramu zarówno jak i dia~ramu. 
Konstrukcja taka, nie będąc nawet przedstawieniem liczby, nie 
spełnia warunków ani kartogramu ani diagramu. Każda jednostka 
powierzchni stanowi inną figurę, a jakakolwiek jej część nie re
prezentuje żadnych stosunków zarówno jak i żadnej liczby abso
lutnej lub jej części. Jest to tylko graficzne połączenie mapy 
i liczby, nie posiadające żadnej więzi istotnej. 

W przeciwieństwie do diagramu kartogram może reprezen
tować kilka zjawisk. Może również pokazywać napięcie przed
stawianych zjawisk na określonych obszarach, naturalnych, 
politycznych, administracyjnych, lub zgoła ustalonych sztucznie, 
zależnie od potrzeby. Im mniejszych jednostek powierzchnio
wych użyjemy, jako zasadniczych dla kartogramu, tern łatwiej 
zaznaczy się związek naturalny pomiędzy przedstawionemi gra
ficznie zjawiskami a podłożem naturalnem. Zależnie od rodzaju 
traktowanego zjawiska jest pewne optimum, wyrażające się wiel
kością jednostek zasadniczych powierzchni, przy którem granice 
związków naturalnych mogą się uwydatnić w sposób uchwytny 
dla oka. Dla związania rozpatrywanego zjawiska z podłożem przy
rodzonem winniśmy odrzucić jednostki administracyjne a oprzeć 
się na obszarach naturalnych takich, które przyczynowo łączą 
się z zagadnieniem. Użycie możliwie małych jednostek admini
stracyjnych nie wyeliminuje zupełnie sztuczności; jedynie pozwoli 
wyłonić się najgrubszym granicznym elementom naturalnym, 
jak grzbiety górskie, krawędzie wyżynne, czy grani.ce gleb, wy
bitnie się różniących wydajnością. Oparcie się na małych ob
szarach, stanowiących indywidualności przyrodzone, to wprowa
dzenie czynnika geo~raficznego i związanej z tern niezakłóconej 
przyczynowości. Tylko wnioski wysnute z takich przedstawień 
graficznych mogą mieć znaczenie dla każdej nauki a specjalnie 
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dla geografii, A już tworzenie kartogramów opartych na obsza
rach wojewódzkich, w wypadku gdy obracamy się w obrębie 
Polski, z geograficznego punktu widzenia biorąc, nie powinno 
mieć miejsca. . 

Jednakże ilość zjawisk, jakie możemy przedstawić równo
cześnie, nie jest wielka. Najlepiej wyszkolone oko uchwyci 
łatwo zaledwie kilka różnych znakowań i barw lub ich odcieni. 
Większa ich liczba utrudnia szybkie zorientowanie się i wymaga 
„czytania". Obciążanie kartogramu zbyt wielką ilością różnych 
zjawisk lub wielką ilością stopni napięcia jednego zjawiska nie 
jest wskazane. Odbija się to poważnie na zachowaniu treści 
kartogramu w pamięci. Siła, z jaką utrwalają się spostrzeżenia 
w umyśle, jest odwrotnie proporcjonalna do ilości elementów 
obrazu, jaki oglądaliśmy. Zbyt wielka ilość stopni napięcia da
nego zjawiska mija się z zasadniczym celem kartogramu i wła
ściwie jest tablicą statystyczną przeniesioną na mapę. 

O ile diagram w swojej postaci zasadniczej z karto,!rafją 
jest związany słabo, to współpraca kartogramu z kartografią jest 
wydatna i częsta. Do kartogramu już w znacznej mierze może 
być stosowane podejście kartograficzne. Powierzchnia karto
gramu, podzielona często na liczne jednostki zasadnicze, na któ
rych będzie wyobrażone rozmieszczenie różnych gatunków jed
nego rodzaju zjawiska, lub różne jego napięcie, wymaga już 
specjalnego traktowania graficznego. 

Oznaczenie różnych gatunków tego samego przedmiotu musi 
być wyrażone, bez względu na kształt znaku czy barwę, kate
goriami zróżnicowanemi jakościowo, a nie ilościowo. Użyjemy 
tu linij o różnej długości odcinków lub linii o różnym kierunku 
(zob. fig. 8-ą), kropek o różnej wielkości lub kształcie, ale nigdy 
nie będziemy różnicowali za pomocą pogrubienia lub skupienia 
tych znaków (zob. fig. 7-ą). Również użyjemy różnych barw 
o jednakowej jasności (zob. fig. 10-ą), ale nie różnego nasyce
nia tej samej barwy lub różnych stopni jej jasności (zob. fig. 9-ą). 
W obydwu rozpatrywanych wypadkach, użycia jednobarwnych 
znaków lub różnych barw, działanie optyczne oznaczeń winno 
być jednakowe. Żaden znak ani barwa nie powinna się wybi
jać ponad inne i przyciągać oka. Jak przedstawiane zjawiska 
są równorzędne sobie pod względem jakościowym tak i ich 
oznaczenia nie mogą niszczyć równorzędności optycznej. Przed
stawić różne zjawiska jedynie zagęszczeniem jednego rodzaju 
znaków lub różnemi stopniami nasycenia czy jasności jednej 
barwy, to znaczy być w sprzeczności z rozpatrywanem na kar
togramie zagadnieniem. Tam zupełnie różne zjawiska, tu te same 
oznaczenia tylko w różnem skupieniu lub natężeniu. 

I odwrotnie. Przedstawienie na kartogramie pewnego zja
wiska, zróżnicowanego jedynie ilościowo, musi być uskutecz
nione znakiem jednego rodzaju tylko o różnem skupieniu (zob. 
fig. 12-ą), lub jedną barwą o różnej jasności (zob. fig. 14-ą). 
Przez skupienie znaków rozumiemy tutaj również ich pogrubie
nie. Tym sposobem otrzymamy stopniowanie oztlaczenia, odpo-
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Fig. 13. 
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wiadające ilościowem
u stopniowaniu przedstawianego na karto

gramie zjawiska. Oko chwyta naprzód najmocniejsze skupienia 

znaków, znaki najbat"dziej pogrubione lub najciemniejszy odcień 

barwy, co odpowiada największej wartości zjawiska. Natomiast 

przedstawienie omawianego zjawiska czarnemi znąkami, tylko 

o różnym kierunku lub kształcie (zob. fig. 11-ą), lub różnemi 

barwami bez uwzględnienia stopnia ich jasności i nasycenia (zob. 

fig. 13-ą), mija się całkowicie z celem tego kartogramu, którego 

zadaniem jest w sposób optycznie łatwo uchwytny graficznie 

unaocznić stopniowanie napięcia rozpatrywanego zjawiska. Róż

nice pomiędzy poszczególnemi stopniami oznaczeń muszą być 

umiejętnie ustalone. Nie mogą być zbyt małe, gdyż wtedy cały 

obraz zaciera się, zlewa optycznie, nie pozwalając zauważyć 

rozmieszczenia różnic. Również w pamięci obraz taki utrwala 

się raczej jako niezróżnicowana szara plama. Zbyt wielkie znów 

różnice nie dają obrazu stopniowanego łagodnie, naturalnie, a o ile 

chodzi o barwy, mogą one nawet wywołać błędne wrażen
ie, że 

mamy do czynienia z różnemi ich rodzajami, szczególnie pomię

dzy odcieniami krańcowemi. Uogólniając powyższe, - różnice 

stopni muszą być ustalone jako wypadkowa pomiędzy wyma

ganą łagodnością przejścia, a potrzebą wywołania odpowiedniego 

wrażenia optycznego i związanego z tern utrwalenia obrazu 

w pamięci. 

RESUME 

QUELQUES OBSERV ATIONS SUR LA REPRESENT A TI ON GRAPHIQUE DES 

NOMBRES ABSOLUS ET RELATIFS (DIAGRAMMES ET CARTOGRAMMES) 

W ł a d y s ł a w D e s z c z k a. 

Dans ces derniers temps on a de plus en p lus souvent recours aux diverses 

constructions pour meltre en evidence les rapporls numeriqes et pour les rendre 

opliquemen t comparables. De par la force des choses. ces constructions oni ete, 

toul d 'abord, a doptees par la statistique a laquelle incombe la Iii.che de relever 

numeriqueme nt les phenomenes se presentanl e n masse. A l'beure actue lle, ces 

construclions son! une seclion speciale des melhode gra ph iques. 

Eo dehors de la statistique. la geographie en generał el speciale ment la 

geograp hie ecooomiq ue s'inte resse a la representatio n graphique des nombres. 

C'esl a la suite d e l'inleret porte a c es methodes q u'a pris naissonce l'arl de Io 

repres eota tion graphique des nombres. Les ligures graphiques e laol utilisees vi

sue lle meot. ils est indispensable de connailre les principes suivant l esquels nous 

pe rce vons les impressions optiques. Les parlicularites de la perception de formes 

e t de couleurs par l'oeil sonl ici particulieremenl importaoles. 

Selon la d imension qu'elles represeolen l, les figures sont ou des planigram

mes ou des stereogrammes. Au" p remiers apparliennent les figures linhires (a une 

dimension) et les figures de surface (a deux dimensions). Les diagrammes bases 

sur des coordoonees du systeme or lhogonal dans le plan, c. a. d. les traces gra

phiques ( .. wykresy") constituenl une seclion speciale des fil!ures lineaires. Les re

presenlalions au moyen de figu res apparliennen t aux slereo~rammes en tant qu'el-
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les sonl basees sur des figures a trois dimensions. On dislingue, d'apres les rela
tions entre Les representalions grapbiques et la ear le: 1) Les diagrammes propre
ment dit el l_es lraces graphiques (.,wykresy") n'ayanl aucun rapport a la earle; 
2) les cartod1agrammes. autrement dit, diagrammes localises geographiquement qui 
tous en etant des diagrammes proprement dit sont localises sur la carte du terri
toire respeclif el 3) Les carłogrammes - represenlations graphiques etroitement 
liees a la carte du territoire auquel ils se rapportent; chaque partie du carlo
gramme representant toujours la meme grandeur malhematique. 

Si Les dimensions d'une figure geometrique simple sonl dans un rapporl 
slrictement dełermine avec la grandeur du nombre represente par celte figure. 
nous l'appelons diagram me. Chaque partie du diagramme correspond a une 
~arlie du nombre represente, par opposition au cartogramme, ou chacune des par
hes, sans egard a sa grandeur , nous presente, sous une forme sensible, exclusive
ment les memes rapports que le cartogramme integral. Le diagramme est un in
strument de description et non pas d'explicalion, car il ne permet pas de lirer 
des conclusions causales servanl de base aux hypolheses qui precedent l'etablis
semeot de lois. La representations graphiques des grandeurs absolues n'esl qu'une 
reproduction rigoureuse de la realite. 

Le trait caracteristique le plus imporłant du diagramme est leur compara
bilite. C'esl pourquoi on ne doił se servir que de figures dont )es dimensions sont 
faciles a evaluer optiquement. Dans la pralique les ligures Les meilleures pour les 
representations superficielles sont les reclangles a largeur constante. doni la lon
gueur est variable, pour cetle raison il est inutile de calculer la surface pour Les 
comparaisons. Le reclangle ramene a une ligne est la ligure la plus appropriee 
pour la representalion d'objets dont !'element predominant est la longueur, comme 
p. ex. Les fleuves, les canaux, les chemins de loute sorie, les frontieres etc. S'il 
s'agit de presenter graphique10ent les nombres representant des solides, on eleve 
les rectangles a la troisieme dimension, leur laissant toutefois une meme seclion 
pour tous. par consequent il su!fit en comparant les diagrammes, de connaitre la 
longueur. Les Ugures, telles que: trianl!les, carrees. cercles, cubes, spberes, sont 
peu pratiques car elles se laissent difficilement comparer. P. ex. l'oeil pen,oit 
la sphere comme une proiection sur le plan sous la forme d'un cercle et opere 
la comparaison plutót d'apres les diametres alors qu'en realite le rappor t devrait 
etre deduit des cubes de rayons. 

En generał. on devrait supprimer la representation graphique des nombres 
relatifs aux objels par les objels eux memes, les bateaux, Les locomotives, les sacs 
de farine, l~s tonneaux de petrole, vu que ces representalions ne sonl basees sur 
aucun principe raisonnable, et qu'elles manquent de logique et d'exactitude. On 
dessine des objets ayant trois dimensions et pour les comparaisons on se serl des 
mesures lineaires. Personne n~ saurait evaluer le volume du baleau d'apres le 
dessin. 

En choisissant les figures pour fes diagrammes il faut respecler la logique 
des choses et representer les objets lineaires au moyen de lignes. les objets a deux 
dimeosions au moyen de surfaces plans et !es solides au moyen de figures a trois 
dimensions. 

Nous appelons c a r l o I! r am m es la representation graphjque des nom
bres relatifs sur la carte. Le cartogramme a deja beaucoup en commun avec la 
carte speciale. Pour elablir un diagramme ou un cartogramme il ne suffit pas 
d' appliquer des couleurs sur certaines unites de surfa ce d'une carte, ou de mar
quer ces unites d'une autre maniere et d'y inscrire les chiffres absolus. Chaque 
unite de surface constitue une figure distincte doni aucune partie ne represente 
ni un rapport ni un nombre absolu ni une partie de ce nombre. Cetle unite ne 
constitue qu'une union graphique entre la earle et le nombre depourvu de tout lien 
essentiel. Contrairement au diagramme le cartogramme peut representer plusieurs 
phenomenes a la fois. Il peut aussi indiquer l'intensite des phenomenes presentes 
dans certains territoires. Plus les unites de surface choisies comme base seront 
petites, plus la liaison naturelle entre le phenomene represente et sa base natu
relle sera accentuee. U existe selon le phenomene envisage un certain optimum 
de grandeur des unites de base de surface, ou !es limites des Jiaisons naturelles 
peuvent elre facilement per~ues. Pour etablir la liaison entre le phenomene etudie 
et sa base naturelle il importe de rejeter les unites administratives et dP. se baser 
sur ceux des territoires naturels qui onl une coonexion causale avec le probleme. 
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L'applicalion d'unites administralives aussi pelites que possible n'en elimine jamais 
completement la faclicite. Se ba ser sur !es lerritoires de peu d' etendue formant 
des individualites naturelles. c'est inlroduire dans les recherches le facteur geo
graphique et la causalite qui s'y rattacbe. Seules les conclusions tirees de ces 
representations onl de l'importance pour la geographie. 

li vaut mieux ne pas grever le cartogramme d'un trop grand nombre de 
problemes. L'inlensite avec laquelle les observations se gravent dans la memoire 
est inversement proportionelle au nombre des elements de !'image. Un trop grand 
nombre de degres d'intensite du phenomene donne ne remplit pas le but pose au 
cartogramme et est plutót un tableau stalistique porte sur une carte. 

La designation de differents aspects d'un meme phenomene doił e!re expri
mee, sans egard a la forme ou a la couleur du signe, par des categories qualila
tives et non par des categories quantitatives. Ce seront donc des lignes de )on
gueurs ou de direclions differentes ou d'autres signes de formes diverses (fig. 8) 
mais jamais par des signes faits en lignes plus ou moins grasses ou par la con
centration de ces memes sigoes (fig. 7). De meme les couleurs employees doivent 
etre dilferentes mais d'uue intensile identique (fig. 10) et non une seule couleur 
d'une saturation ou d'une intensile dilferente (fig. 9). Les aspects representes du 
phenomene etan! d'egale importance. il n'est pas admissible que leurs designations 
graphiques detruissent l'egalite optique. 

Par contre la representalion graphique sur le cartogramme d'un phenomene 
qui n'est differencie que quanlitativement doi! ełre elfecluee au moyen de signes 
d'un seul genre mais de dilferenle densite ou de dilferente epaisseur (fig. 12) ou 
bien au moyen d'une seule couleur de differentes intensites (fig. 14). Nous obtenons 
de cetle fa~on une graduatiou de la designation qui corespond a la gradualion du 
phenomeoe a nalyse sur le cartogramme. La representation d'un tel aspect du phe
nomeoe au moyen de signes noirs o'esl differant que par leur direction ou par leur 
lorme (fig. 11) ou au moyen de differentes couleurs sans tenir compte de degre 
de leur inlensite ni de leur saturation s'ecarle entierement des buls poursuivis 
par le cartogramme donl la tache est de metlre en relief graphiquemenl et d'une 
fa~on opliquernent appropriee la graduation de l'inlensite d'un phenomene quel
conque. Les dilferences entre Les degres des designalions ne doivent pas elre 
trop faibles, car dans ce cas toule !'image s'elfacerait et ne permetlrait pas de 
saisir leur reparlition. Des differences trop accentuees cependanl rendraient dif
ficile l'observation de leur graduation et, s'il sagi! de couleurs, les nuances, le 
plus claires et !es plus foocees pourraient meme provoquer l'impression erronee 
que nous avons a faire avec des qualites differentes de couleurs. Les differences 
entre les degres doivent etre etablies comrne resultant entre l'indispensable gra
dualite moderee des passages d'une teinie a l'autre et la necessite de provoquer 
l'impression optique voulue et de fixer !'image dans la memoire. 
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FRANCISZEK BIERNACKI 
KPT. KO RP. GEOGR, 

O WSPÓŁRZĘDNYCH I ODWZOROWANIU 
SOLDNERA 

Istotę współrzędnych Soldnera można i należy poznawać 
tylko z oryginalnej, klasycznej pracy Soldnera, pochodzącej z ro
ku 1810. Bowiem w czasach późniejszych, pierwotne pojęcie do
znało dalszego rozwoju, co zmieniło sens definicji Soldnerowskiej. 

Będzie pożytecznem podanie kilku uwag historycznych, któ
re będą miały znaczenie w dalszym ciągu niniejszej pracy. 

Idea współrzędnych prostokątnych sferycznych jest bez
sprzecznie pochodzenia francuskiego, Wskazują na to źródłowe 
druki z końca 18 i początku 19 stulecia, zwłaszcza klasyczna 
praca Puissant'a: Traite de Geodesie w pierwszem swem wyda
niu z r. 1805. Może więc niesłusznie rozpowszechniła się i utarła 
w nauce geodezji nazwa współrzędnych Soldnera; - Soldner nie 
stworzył pojęcia, lecz tylko rozwinął dogodną jego teorię i pierw
szy zastosował współrzędne sferyczne w praktyce do pomiarów 
kraju (w Bawarji). 

Johann Georg Soldner, jako astronom, został w r. 1808 po
wołany do prac w bawarskim urzędzie katastralnym „Unmitt~l
bare Konigliche Steuerkatasterkommission in Bayern". 5 maja 
1810 r. złożył swym władzom przełożonym pracę teoretyczną 
p. t. Theorie der Landesvermessung, która, choć niezbyt obszerna, 
była na owe czasy małym traktatem geodezji wyższej; lecz nie
stety, przez długi czas pozostawała tajemnicą służbową. Krótką 
wzmiankę o pracy Soldnera podał w r. 1826 Bohnenberger w swej 
książce p. t. ,,De computandis dimensionibus trigonometricis etc. 
Tubingen 1826". Sześćdziesiąt trzy lata oryginalna praca Sold
nera była w ukryciu i dopiero w r. 1873, 40 lat po śmierci 
Soldnera, została opublikowana drukiem po raz pierwszy, dzięki 
staraniom prof. K. M. Bauenfeinda, w dziele p. t. Bayerische 
Landesvermessung und seine wissenschaftliche Grundlagen, Miin
chen, 1873". Dzieło to jest rzadkością bibljograficzną, niemal 
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zupełnie dziś niedostępną. nawet w Niemczech. To też winniś
my być wdzięczni prof. J. Frischaufowi, że w r. 1911 zadał 
sobie trud dosłownego przedrukowania z wyżej wymienionego 
źródła, po raz drugi, oryginalnej pracy Soldnera, udostępniając 
tę klasyczną w geodezji pracę szerszemu ogółowi. (Theorie der 
Landesvermessung von Johann Soldner (1810). Mit 9 Textabbil
dungen. Herausgegeben von J . Frischauf. Ostwalds Klassiker der 
exakten Wissenschaften Nr. 184. Leipzig, 1911). 

1 . Definicja Soldnera. 

Współrzędne Soldnera są to prostokątne sferyczne współ
rzędne punktów na jednej kuli, ograniczone do wyrazów trze
ciego rzędu w rozwinięciach na szeregi funkcyj trygonometrycz
nych wielkości małych. Soldner na podstawie sferycznego kąta 
kierunkowego 11., sferyczne j długości d boku trójkąta, i znanych 
współrzędnych sferycznych jednego punktu: odciętej A (Abszisse) 
i rzędnej O (Ordinate}, rozwiązuje ściśle trójkąt sferyczny celem 
znalezienia odciętej A' i rzędnej O' drugiego ptmktu (t. zw. proste 
zadanie geodezyjne}. Rozwiązanie w oryginalnych oznaczeniach 
Soldnera (str. 16 cy towanej pracy Frischauf'a), jest następujące: 

1. sin O' = cos d . sin O + sin d . cos O . cos 11. 

2 t A" sin a. . ang = 
cos O . col d - s in O . cos a. 

3 
„ d t sin d • tang O . cot a. = cos . co a. - -------"'- , 

sin a. 

gdzie A'' = A' - A, zaś a.' oznacza kąt kierunkowy odwrotny. 
Formuły powyższe są zupełnie ścisłe, lecz praktycznie nie

dogodne. Ponieważ łuki O, O', d, A" i różnica między a.' i a. + 1800 
są małe, to otrzymamy szybko zbieżne szeregi, gdy funkcje try
gonometryczne tych łuków wyrazimy przez same łuki. Wpro
wadzając nadto oznaczenia d sin a. = m, d cos a. = n, r = promień 
kuli, otrzymujemy: 

O' _ O + m
2 

• O m' . n (1) - n --- - --
2 r• 6 r2 

0 '2 2 

(2) A ' = A + m + m · - ~ 
2 r' 6 r 2 

(3) a.' = 1800 . a. + m . n + m • O 
-+ 2 r• . sin 1" r 2 • sin 1" 

Są to powszechnie znane formuły powtarzane niemal w każ
dym podręczniku geodezji wyższej (z nieco odmiennem znako
waniem); np. Jordan, Handbuch der Verm. III Bd. 1916, str. 273. 

Współrzędne Soldnera są w praktyce bardzo dokładnem 
przybliżeniem łukowych współrzędnych sferycznych. 
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Podkreślmy trzy cechy charakterystyczne współrzędnych 
Soldnera: 

1) że są to współrzędne powierzchniowe na kuli, a więc 
sferyczne prostokątne, 

2) że są to współrzędne sferyczne, ograniczone do wyra· 
zów 3 rzędu, 

3) że dla całego rozważanego obszaru mamy jedną kulę 
o stosownym promieniu. 

2. Dalszy rozwój pojęcia współ.rzędnych. 

. Geode~ja. przystosowała pojęcie Soldnera do e I ipso idy 
i to w dwoJaki sposób: 1) przez użycie nie jednej lecz całego 
sz~re~u kul o 7:óżnych_ pr?mi~niach, . 2) przez użycie linji geode
zyJneJ na pow1erzchnt ehpso1dy. Niezbyt fortunnie dla obu tych 
przystosowań pozostawiono nazwę współrzędnych Soldnera 
wprowadzając pewne zamieszanie w terminologji naukowej

1 

które może być przyczyną wielu nieporozumień. ' 

1) Współrzędne prostokqlne sferyczne na zmiennej kuli. 

Powyższego terminu użyję, aby nie wiązać tych współrzęd
nych z nazwiskiem Soldnera, które pozostawiam na właściwem 
mi~jscu. Współrzędn~ ~rostokątne sferyczne na zmiennej kuli 
maJą, rzec.z Jasna, po1ęc1owe pokrewieństwo ze współrzędnemi 
Soldnera, Jako sferycznemi (ograniczonemi) na stałej kuli. 

Soldner w swej pracy dowiódł, że bez straty na dokład
ność można obliczać sieć trójkątów na kuli zamiast na elipsoi
dzie. Z pośród kul owijających elipsoidę wybiera tę kulę która: 
1) dotyka elipsoidy w początku układu, 2) ma promień N równy 
promieniowi krzywizny poprzecznej na elipsoidzie w ~unkcie 
początkowym, 3) dla punktu początkowego ma wspólny równo· 
leżnik z elipsoidą, Na tej jedne; kuli oblicza sieć trójkątów 
i współrzędne punktów. Soldner nic nie mówi w jaki sposób 
przenosić punkty z elipsoidy na tak określoną kulę; stwarza to 
pewną lukę w jego definicji układu. Frischauf w przypisach do 
pracy Soldnera (str. 65) przyjmuje, że punkty z elipsoidy rzu
tuje się na kulę centralnie ze środka kuli. Możemy przypusz
czać, że Soldner tak właśnie milcząco przyjmował. 

Współrzędne Soldnera mają zaletę ogólnej jednolitości, gdyż 
dla całego obszaru pomiarowego zadawalniają się jedną kulą 
zastępczą. 

W niemieckich katastralnych układach współrzędnych (któ
rych istnieje przeszło 40), nazywanych powszechnie, choć nie
zbyt słusznie, układami Soldnera, spotykamy zupełnie coś innego. 
Poświęcono jednolitość współrzędnych na rzecz osiągnięcia lep
szego ich przystosowania do elipsoidy. Wprowadzono nie jedną 
lecz nieskończenie wiele kul zastępczych o różnych TJromieniach. 
Z dowolnego punktu P kuli prowadzimy rzędną y jako łuk koła 
wielkiego, prostopadle do południka początkowego; rzędna ta 
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pr~ecina połu~ni,k w p,unkcie P ', 
1
sp?dku prostopadłej. Kulę, 

ktorą ma_my uzyc, okresla punkt P : Jest styczna do elipsoidy 
w punk~1e P ' , na promień N ' równy promieniowi krzywizny 
p~zekroJ~ ~ormal~ego poprz~cznego w punkcie P ', ma wspólny 
rownolezntk nalezący do P. Wraz ze zmianą punktu P zmie
~ia się „P' i _zmienia się kula, ~arówno co do wielkości jak 
1 pozycu. ~azdy P!-mkt. ma swo1ą kulę i tylko punkty leżące 
na teJ sameJ rzędne1 maJą tę samą kulę. 

Definicja powyższa, spotykana przy określaniu układów 
kata~t:~lnych oie~ieckich, ma również luki: 1) punkt P ' mający 
okreshc przynalezną mu kulę zastępczą na której mamy obli
czać wsp?~r~ę~ne x, y punktu P, nie jest ściśle znany; możemy 
go ok~e~!ic scisle prz_ez przeprowadzenie na elipsoidzie z punk
tu P hnp g~odezyJneJ. prostopadle do południka początkowego; 
?l P:zynalezność wzaJe~na punktów elipsoidy i kuli nie jest, 
Ja½ 1 w_ przypadku stałe1 kuli, zdefiniowana; możemy ją dla każ
dei kuli z osobna ustalić, podobnie jak przedtem przez rzuto-
wanie ze środka kuli. ' 

. Wr?-z z _ko?~epcią zmienn~,i, kuli geodezja wprowadza poję-
cie „skroconeJ rozmcy szerokości , które spotykamy we wzorach 
matematycznych. 

2) Współrzędne geodezyjnie równolegle na elipsoidzie. 

. Pojęcie ws~ółrzędnych Soldnera transponujemy na elipsoidę. 
Zamiast_ . rzędne) musimy ~prow~dzić najkrótszą prostopadłą 
odlegtosc punktu od połudmka osiowego. Dla kuli odległością 
ta~ą Jest łuk koła wielkiego, dla elipsoidy (lub wogóle dowol
neJ powierzchni matematycznej) linja geodezyjna. Jestto krzywa 
na powierzchni, naogół o podwójnej krzywiźnie. Przy rozwią
zywaniu zadań, a więc i znajdowania współrzędnych, wkra
cza~y ~ dziedzinę _trygonometrii geodezyjnej, t. j. w rozwiązy
wanie f1~ur (op. tró1kąłów) złożonych z linij geodezyjnych. 

. Takim u~ładem. współrzędnych Soldner się nie zajmował, 
me ?ależy więc, mo1em zdaniem, wiązać terminologicznie i tych 
wspołrzędnych z jego nazwiskiem, co się często spotyka w lite
raturze i podręcznikach. 

Odwzorowanie kuli bryłowe i płaskie (ciągłe). 

Soldner w swojej teorii nie zajmował się wcale kwestią 
odwzorowań płaskich (ciągłych.) Spotykane w czasopismach, 
a nawet w poważnych podręcznikach geodezji, zdanie, że współ
rzędne Soldnera są to współrzędne prostokątne płaskie, jest gru
bym błędem i nieporozumieniem. Natomiast zajmował się (str. 20, 
21, 22, 23, 24 oryg. pracy Soldnera w wydaniu Frischaufa) pewną 
metodą od~zorowywania obszarów kuli, mianowicie metodą bry
łową, lub Jak obecnie powszechnie się mówi, wielościenną. To 
też bardziej ściśli uczeni uważają nie Miifflinga (1821) lecz Sold
nera (1810) ze twórcę pojęcia t. zw. ,.rzutu wielościennego". 
Nazwy „Polyederprojektion" Soldner jednak nie wprowadził. 
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Wielościenny rzut Soldnera, który słusznie później niemieccy geo
deci nazwali Soldner' sche Polyederprojektion, różni się od póź
niejszej „Preussische Polyederprojektion" Miifflinga jedynie tylko 
pozycją identycznej tu i tam siatki współrzędnych na kuli: w prus
kim rzucie wielościennym trapezy sferyczne (ściślej sferoidalne) 
utworzone są przez siatkę geograficzną, zaś w Soldnerowskim 
rzucie wielościennym, trapezy te utworzone są przez takąż siatkę 
kół wielkich i małych na kuli, lecz w pozycji transwersalnej. 
Pojęcie natomiast metody bryłowej czyli wielościennej i (niezbyt 
fortunnie nazwanego, lecz rozpowszechnionego) rzutu wielościen
nego, jako sposobu rozdzielenia obszaru na kuli (lub na elipso
idzie) zapomocą pewnego systemu siatki, na części, które prak
tycznie mogą być uważane za płaskie i stanowią podział sek
cyjny mapy (zdjęć stolikowych), jest identyczne i u Soldnera 
i u Miifflinga i ma swe źródło u Soldnera. Nie będę tu szerzej 
omawiał problemu t. zw. rzutu wielościennego, stwierdzę jedy
nie, że chociaż pojęcie to stworzyła nauka niemiecka to i nikt 
inny, jak nauka niemiecka pojęcie to ogromnie zabagniła; pocho
dzi to stąd, że definicja rodzaju odwzorowania poszczególnych 
trapezów sferycznych na płaszczyznę jest rozmaicie rozumiana 
i interpretowana. 

Rzut wielościenny Soldnera znalazł zastosowanie w Bawarii 
do zdjęć stolikowych Bayerische Steuerbliitter 1: 5 OOO, oraz do 
Topographische Karie von Bayern 1: 25 000. 1

) 

Kilka uwag należy się odwzorowaniom płaskim ciągłym. 
Jak wiadomo, prawo odwzorowania wyraża się zazwyczaj związ
kami funkcyinemi między prostolinjowemi współrzędnemi prosto
kątnemi X, Y na płaszczyźnie, i dowolnie obranemi współrzęd
nemi na kuli. Najprościej jest przyjąć za współrzędne na kuli-
współrzędne geograficzne Cf, ), i wyrazić prawo odwzorowania 
w postaci: 

(A) { 
X = f1 (qi, ),) 

Y = f2 (q>, A), 

Lecz niekoniecznie za współrzędne na kuli musimy obrać 
współrzędne geograficzne. W pracach geodezyjnych, zwłaszcza 
katastralnych, dogodniejsze są inne współrzędne na kuli, a mia
nowicie ortogonalne sferyczne siatki transwersalnej do siatki 
geograficznej, t. j. praktycznie współrzędne Soldnera x, y na kuli. 
A wtedy prawo odwzorowania kuli na płaszczyznę (w sposób 
ciągły) możemy wyrazić związkami funkcyjnemi: 

(B) { 
X= F1 (x, y) 

Y = F2 (x, y). 

Rodzai i własności odwzorowania zależą od związku funk
cyjnego, zarówno w przypadku (A), jak i (BJ. Najprostsze od
wzorowanie płaskie otrzymamy, biorąc najprostsze związki funk-

1) Egerer, Kartenkunde, sir. 31 i 40; Leipzig 1920. 
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cyjne. A więc np. siatkę prostoliniową i prostokątną na płasz
czyźnie obrazu otrzymamy, biorąc dowolne związki postaci 

X = f1 (qi) 

Y = f2 (AJ 
lub 

X = F1 (x) 

Y = F2 (y) 

Lecz najprostszemi związkami będą równania1
): 

(A') (B') X = X 

Y = y. 

9dw~orowanie P.łaskie oparte na takim prawie matematycz
nem Jest 1ednem z na1starszych odwzorowań, pochodzącym z cza
sów starożytnych. Jest to Karta plaska kwadratowa. Prawo ma
tematyczne (A') daje kartę płaską kwadratową normalną, prawo 
(B') - transwersalnq. Oprócz powyższej terminologii poprawną 
jest też nazwa odwzorowanie walcowe zwykle (normalne i trans
wersalne) często używana w · kartografii. 

. Odwzorowanie płaskie kuli, wzg!. elipsoidy, według prawa (B') 
zwie się również odwzorowaniem (albo projekcją) Cassiniego. Nazwa 
taka przyjęła się powszechnie w geodezji i kartografii matematycznej, 
chociaż Cesar Fran<;:ois Cassini de Thury (t. zw. Cassini lll) takiego 
pra~.a a~i teorii od~zorowania. ściśle nie podał, ani też takiej pro-
1ekc11 ściśle nte uzył do swe1 sławnej Carle de France 1: 86400. 
~assi!1i Ul bardzo jednak się zbliżył do prawa (B'): nie uwzględniał 
1edy01; wyrazów sferycznych. rachując według trygonometrji płaskiej 
Idea 1 . zasada Cassiniego jest jednak ta sama co i w prawie (B'), 
To poniekąd usprawiedliwia nazwę projekcji Cassiniego dla odwzoro
wania (B'). 

Rzec~ jasna, że zarówno prawo (A') jak i (B') wywołują 
pewne zmekształcenia na płaszczyźnie istotnych stosunków na 
kuli; nie będziemy ich tu rozstrząsać. 

. lntere~uje nas tu specjalnie prawo (B'), Wyraża ono, że 
odcięta X 1 rzędna Y na płaszczyźnie jest dla każdego punktu 
równa. ~dpowiednio odciętej i rz~dnej sferycznej (wzgL soldne
row~k1e1) x, y na kuli. Jak już zaznaczyliśmy takim odwzoro
wamem Soldner wcale się nie zajmował. 

Pomieszanie pojęć. 

Wspomniałem już, że oryginalna praca Soldnera z r. 1810 
pojawiła się w druku dopiero w r. 1873, Ale, jak zaznacza 
Frischauf w komentarzu do wydanej przez niego oryginalnej 
pracy Soldnera, na str, 62, 11 .... auch nach der Veroffentlichung 
187~ ~cheint von ~old~ers Abhandlung ausser der Berechnung 
sphanscher rechtwmkltger Koordinaten aus den Seiten und Rich
tut?gswinkeln nicbts in geodiitische Lehrbiicher gedrungen zu sein, 
W ie wenig Verstiindnis aber dem Wesen der Soldnerschen Ko-

1) Promień kuli zakładamy = 1. 
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ordinaten entgegengebracht wurde, geht daraus hervor, dass 
man aus ihnen eine „Cassini-Soldnersche" Abbildung formte, die 
man sogar als „Soldnersche kongruente" - wiedersinnig jeder 
Abbildungsart-bezeichnete (Diese bequemen Niiherungsformeln 
der Losung einer Aufgabe der sphiiriscbe Trigonometrie diirfen 
nicht mit der Abbildung des Sphiiroids auf die Ebene .... vergli
chen werden. Bei den letzteren dient die Proiektion des Sphii
roids auf die Ebene dazu, die Rechnung statt fiir ein Gebiet auf 
dem Sphiiroid fiir ein solches in einer Ebene ausfiibren zu 
konnen. Vor einer derartigen Absicht findet man bei Soldner 
keine Spur)". 

W nauce nastąpiło pomieszanie pojęć rdzennie od siebie 
odmiennych: współrzędnych Soldnera x, y jako (teoretycznie) 
luków na kuli (wyrażonych w mierze liniowej), ze współrzędnemi 
prostokątnemi X, Y, prosfolinjowemi na płaszczyźnie, wynikłemi 
z procesu odwzorowania płaskiego, wyrażonego związkami: 

(B') { 
X=x 
Y=y. 

W obu przypadkach wkradła się do nauki i literatury na
ukowej (wobec nieścislosci późniejszych komentatorów prac 
Soldnera) niefortunnie ta sama nazwa, tak, że i właściwe współ
rzędne x, y na kuli, jak i płaskie X, Y określone procesem od
wzorowawczym (B') nazwano współrzędnemi Soldnera, a samo 
odwzorowanie (B') nazwano „odwzorowaniem Soldnera" albo 
„odwzorowaniem Cassini- Soldnera". Wszystko to niema nic 
wspólnego z Soldnerem.1) Z tego pomieszania pojęć wypłynęło 
już wiele nieporozumień, zwłaszcza, że, jak wiemy, sam Soldner 
podał pewne odwzorowanie kuli, mianowicie wielościenne trans
wersalne, nazwane przez późniejszych uczonych (bardzo zresztą 
nielicznych!) zupełnie słusznie mianem „Soldnersche Polyederpro
jection". Ale - mimo wspólnej genezy - jest to zupełnie co innego, 
niż odwzorowanie (B'}, i obu tych odwzorowań nie należy mieszać. 

Nieliczni tylko uczeni poprawnie odróżniają od siebie te 
dwa pojęcia: współrzędnych x, y i współrzędnych X, Y i nawet 
zdobywają się na krytykę w stosunku do tych, którzy tego nie 
czynią. Do nich, między innemi, należy Frischauf. Eckert (Kar
tenwissenschaft I, str. 187, 188) chociaż jest świadom tego po
mieszania pojęć, nie trudzi się je ściśle zanalizować, idąc utartą 
drogą. Sama nauka niemiecka a zwłaszcza komentatorzy prac 
Soldnera, splątali te pojęcia, a stąd przeszły one, znowu roz
maicie komentowane, do innych krajów. 

1) Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla zadośćuczynienia ambi
cjom narodowym, umówić się, że odwzorowanie (B') będzie się zwało „odwzoro
waniem Soldnera". Ale umowa taka, chociaż przypisywałaby Soldnerowi to czego 
wcale nie robił, wprowadziłaby zamieszanie terminologiczne. gdyż prościej i natural
niej jest, nazwę „odwzorowanie Soldnera" użyć w znaczeniu wielościennej pro
jekcji Soldnerowskiej. 
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RESUM t 

LES COORDONNEES ET LA REPRESENTATION D E SOLDNER 

C P t, Fr a n ~ o i s B i e r n a c k i, 

L'idee des coordonnees spheriques rectangulaires est d'o .,,. f · 
I 

n„rne ranca1se; 
comme preuve nous servent , es ouvrages. imprimes de la fin du XVIII-me et du 
de but du XIX siecle, surtout I oeuvre class1que de Puissant: "Traite de Geod"s'ie, 
1-re edition 1805", "' 

~r il, n'est pas juste peut-etre de donner a ces coordonnees le nom de Sold
ner,I' qui n a que_ developpe leur theorie commode et qui fut le premier de les 
app 1quer en prahque pour le mesurage du pays (en Baviere). 
,. Soldner redigea son. oeuvre vers le 5 mai 1810, mais celle-ci etan! conside-

r„e comme secret de service ne fut publiee qu'en 1873. 
Les coordonne_es. de ~oldn~r son! des coordonnees spberiques sur une seule 

sphere: Elles sont hm1tees 1usqu aux unites de troisieme ordre en d'-velo t en sene. "' ppemen 

d 
~ans la s~ite _du d~veloppement de !'idee des coordonnees 00 les a 

mo es a une elhpso1de d une fa,;on double: acco-

. t 1) 
1
par l'usage d'une spbere variable dont rayon depend cbaque fois d'un 

POID VOU U, 

2) par l'usage d'une ligne geodesique. 
On a laisse a ces d~ux accomodations aussi improprement le nom des coor• 

1°g~nee: te So\dnr de qui est la cause d'une sorie de confusion dans la termino-
0 te e u~e ou e es malentendus. Soldner dans son oeuvre ne s'occu ait guere 

de la queshon des representations planes en sens ordinaire du mot PL' · · 
aSss

1
edz frequente

1 
dans le revues et !es manuels de geodesie que les coo~don~f;~

1
~: 

o ner sont p anes est tout a fait fausse. 
Soldner .a propose la representation polyedrique transversale nommee ensuite 

par !es ~eodes1ens allemands: ,.Soldnersche Polyederprojektion". 
fi' ,, (

1
L
8
'
2
1d

1
e)· e de la proj~ction polyedrique provient de Soldner et non pas de Miif-

m„ comme on 1uge d'habitude. 
La representation piane: 

(B') { 
X = x 
Y = y 

ou X, Y s~mt de~ coordonnees rectangulaires d'un plan et x, y - des coordonnees 

l
rectan~ul~tres d u!1e sphere, outre la genese commune, n'a rien de com 
a proiechon polyedrique de Soldner, mun avec 

t li ne lad~ donc pas mi!ler ses deux representations. La representation (B') 
~or e e nom. u_ne earle plane carree ou d'une projeclion cylindrique ou bien en 
fi_n. d1; la pro1e_cl1on de Cassfni. Ce d~rnier nom n'est pas tout a fait ·uste, car Cas· 
sm1. n a p_a

1
s stnctem_ent apphque la 101 (B') a sa celebre „Carte de F ra~ce" 1 . 86 400 

quo1que I en fut bien pres. · 
Je constate une confusion des idees sous ce rapport dans la science. 

donneex; ~/gs!ident q~el Xi r, defi_?ies pa,r la łoi (B') furent nommees des coor
S Id , ne~ .. e a .01 -;- meme (B) - la representation de Soldner Or 
ti~n.nC:tfe\~:t~ti~g~e~a -~0.1 (Bf)telt il ne s'od~cupafit guere d'une telle repres.enta-

1 ees u a cause une oule des malentendus, 

en cet Le~:to~ljntateurs de l~oeuvre de Soldner embrouillerent ces idees et c'est 
qu e es passerent e nouveau autrement commentees en d'autres pays. 
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Dr KON RAD KO N IOR 

Z PROBLEMÓW PALEOMORFOLOGICZNYCH 
OKOLIC KRAKOWA 

QUELQUES PROBLEMES P ALEOMORPHOLOGIQUES DANS LES 
ENVIRONS DE CRACOVIE 

Wstęp. 

Celem n101e1szej pracy jest wyszukanie związku między 
obecnem ukształtowaniem powierzchni, a morfologią obszaru 
w dawniejszych epokach geologicznych, czyli jego paleomorf?
logją. Na problem ten zwróciłem uwagę przy opracuwywamu 
powierzchni karbonu na przestrzeni między Krzeszowicami a Cie
szynem, w związku z badaniem stosunku Karpat do podłoża. 
Studiowanie opracowanych przez R. Micbaela (20) wyników 
wierceń na wspomnianym obszarze przeprowadzonych, stwo
rzyło chęć wyzyskania materiału w kierunku nakreślenia ogól
nego obrazu powierzchni w poszczególnych epokach geologicz
nych. Obraz w ten sposób uzyskany jest bardzo ogólnym, co 
odnosi się również do podanych na mapie zasięgów mórz w cza
sie poszczególnych transgresyj. Ale nawet przy tak dużem 
uogólnieniu wyraźnie ujawniają się związki między rzeźbą 
obecną obszaru, a dawnych epok geologicznych. 

Obszarem, którym się specjalnie, z uwagi na liczne wier
cenia w pracy niniejszej zajmować będę jest niecka chrz~
nowsko-dulowska, jej historia, oraz jej związek z innemi cha
rakterystycznemi formami (np. rów krzeszowicki). 

Przechodząc do przedstawienia swych spostrzeżeń na tym 
wielokrotnie już geologicznie opisywanym obszarze, składam 
w tern miejscu serdeczne podziękowa1;1ie JWP. Prof. Dr. J. _Now<f• 
kowi za życzliwą pomoc, wskazówki, oraz łaskawe udz1elame 
nieopublikowanych spostrzeżeń, JWP. Prof. Dr. J. Smoleńskiemu 
za przedyskutowanie związanych z omawianym problemem za
gadnień, JWP. Dr. J. Premikowi za uwagi i koleżeńską pomoc. 
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Linje strukłW"alne tektoniki okolic Krakowa . 

. O~szar omawi_any. stanowi integralną część starego w swych 
załoz~ma~h antykhnoqu~ kr_akowsko-śląskiego, oddzielającego 
synklmoqum N1d~ od w1elk~ego. synklinorium Odry. W ogól
nym swym przebiegu dostra1a s1ę ono wraz z synklinoriami 
kt_óre. prze_dziela, do wydzie~onych przez prof .. J. Nowaka (27, 31~j 

Św1elk1ch Jednostek tektomcznych Polski, Jak antyklinorium 
więtokrzyskiego i wielkiej synkliny Gdańsk-Lwów. Podobnie 

jak i tamte wykazuje ogólny kierunek NW - SE . 
. ~hecna tekton!ka antyklinorium krakowsko-śląskiego jest 

wyn_1k1em, sumą, r~ż~orodnych czynników, jakie ją w ciągu 
długiego . okresu _dz1e1ów formowały. Czynn~ki te, specjalnie 
fałd~wa!1ta, w związku z wykonywanemi planami, regenerowały 
załozema starsze, lub_ też wprowadzały nowe prawa, zarejestro
wane J?rzez n~stępuJące transgresje. Gdy chodzi o utwory 
mezozoiczne metrudno prawa te odczytać. Cel pracy jednak 
wyma~a ogóloe_go przynajmniej wniknięcia w starszą, hercyńską 
te~tomkę okohc Krakowa. Wobec pokrycia utworów paleo
zoicznych przez osady ·młodsze, zrekonstruowanie tej tektoniki 
nawet w ogólnych zarysach i powiązanie znanych fragmentó~ 
w całość przedstawia poważne trudności. Zmuszony więc jestem 
z~ w~gl~du na niewystarczający materiał dotychczasowy ogra
mczyc się do ogólnego zestawienia najważniejszych kierunków 
tektonicznych i naszkicowania przebiegu, ważnych dla omawia
nego problemu, elementów hercyńskich. 

. Cod? sta_rszych, kaledońskich założeń, niewątpliwie w obrę-
~1~ antyklmoqum krakowsko-śląskiego istniejących, na co zwraca 
1uz ~~a~ę. prof. J. Nowak (27), brak odpowiedniego materiału, 
umozh_w1a1ącego. spr~cyzowanie roli tych założeń w późniejszej 
tek~omce antykhnoqum. W myśl wywodów M. limanowskiego 1) 
m_ozna ?yłoby za kale~oński, uważać kierunek NW- SE, będący 
k1erunk1em Ascyburg1d w Polsce. Antyklinorium krakowsko
śląskie, stanowiłoby ich fragment, a synklinorium Nidy rów 
peryferyczny. Obecnie obserwowany kierunek tych jed~ostek 
powstał wskutek odmłodzenia i regeneracji starego kierunku 
kaledońskiego w okresie ruchów kredowych (M. limanowski) l ), 
co spowod_owało charakterystyczne zjawisko dysharmonii mię
dzy przebiegiem dostosowujących się jeszcze do tektoniki her
cyńskiej osadów triasowych, a przebiegiem ogólnym utworów 
młodszych. 

Najstarszymi, . do~tępnymi dla studiów kierunkami, są 
w obsz~rze antyklmorJum . krakowsko-śląskiego kierunki, które 
wykazu1ą elementy tektomczne paleozoiku, uformowane w do
bie ruchów hercyńskich. Obserwujemy tu dwa, krzyżujące się 
w zachodniej części Zagłębia Węglowego, lub przechodzące 

' ) ':"· ~i"}anowski: ,:O krzyż?waniu się łańcuchów Euro py środkowej 
w Polsce 1 o l101ach ana l!og1cznych bu,gnących pod te mi łańcuchami". Spraw ozd. 
P. I. G. - Warszawa 1922. 
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w siebie w części wschodniej w okolicy na W od Krakowa, 
kierunki: WNW- ESE i N- S. W związku z kierunkiem pierw
szym, już F. Rutkowski (28) wskazał na przynależność poszcze
gólnych odsłonięć paleozoiku w obrębie antyklinorium krakow
sko-śląskiego do kilku odrębnych fałdów o kierunku WNW
ESE. Kierunek ten wykazuje dewon w okolicy Dziewek i Klu
czy. Analiza wydanych dotychczas map Zagłębia Węglowego 
i okolic położonych na zachód od Krakowa wskazuje, że kieru
nek ten jest przewodnim w tektonice obszaru. Posiadają go 
wszystkie ważniejsze elementy składowe Zagłębia, np. siodło 
Zabrze -Modrzejów, Mszana -Jastrząb i inne, zrekonstruowane 
przy pomocy wierceń i materiałów kopalnianych. Drugi wspom
niany kierunek hercyński prawie południkowy, na którego zna
czenie w tektonice Zagłębia specjalną uwagę zwraca F. Rutkow• 
ski (28) , jest kierunkiem zaburzeń dyslokacyjnych i poprzecz
nych ondulacji wypiętrzeń. Przedstawicielami tego kierunku są 
elementy Orłowski i Michałkowicki w zachodniej części Zagłę
bia. Ponieważ kierunek ten jest w Sudetach i na Morawach nie
wątpliwie kierunkiem kaledońskim, wnosić należy, że nie jest 
to kierunek nowy, wprowadzony w obszarze Zagłębia Węglo
wego przez ruchy hercyńskie, lecz zregerowany w dobie tych 
ruchów kierunek kaledoński (M. limanowski 1. c.). W obszarze 
Krakowskiego, gdzie stosunki tektoniczne komplikują się, po
szczególne elementy hercyńskie są łukowato wygięte, wykazując 
w swym przebiegu oba wspomniane kierunki, z wszelkiemi, w stre
fach załamania, możliwemi przejściami między niemi. Dodać na
leży, że występowanie magmowców w Krakowskiem, wiąże się 
ściśle ze wspomnianem kolanowatem wygięciem elementów tek
tonicznych (rys. 1). Trzeci obserwowany już w osadach mezo
zoicznych kierunek, to podkreślany przez J. Nowaka (27) kieru
nek NW - SE, będący zregenerowanym, o czem już wspomniano, 
kierunkiem kaledońskim. Kierunek czwarty SW - NE, wydzie
lony przez J. Nowaka (27), a silnie podkreślany przez W. Kuź
niara i Wl. Żelecbowskiego (2G), który wykazuje prócz zregene
rowanego kierunku starego NW - SE dyslokacje przecinające 
utwory jurajskie, należy łączyć z ruchami kredowymi i młod
szymi, podobnie jak i bardzo ważny dla tektoniki Krakowskie
go kierunek piąty W - E. Kierunek ten ( .. karpacki") posiada 
opisane i wydzielone przez prof. J. Nowaka (27) , a powstałe 
w związku z rozgrywającemi się w Karpatach zjawiskami, ele
menty tektoniczne w bezpośredniem sąsiedztwie Krakowa, jak 
,,synklina krzeszowicka", 11antyklina Kajasiówka-Krakus" i inne, 
bard:r.iej południowe. Odegrały one poważną rolę w paleogeo
grafii kredy górnej i miocenu obszaru omawianego, a także w ufor
mowaniu rowu krzeszowickiego. 

Wymieniono powyżej szereg charakterystycznych dla tek
toniki Krakowskiego kierunków. Wprowadzenie każdego z nich 
było efektem rozgrywających się w poszcze~ólnych okresach 
ruchów. Ruchy te dodawały do sformowanego fałdowaniami her
cyńskiemi, a opartego na założeniach kaledońskich (Nowak 27) 
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gmachu tektonicznego w zależności od wykonywanego planu co
raz nowe szczegóły, doprowadzając go w końcu w okresie po
tortońskim do stanu obecnego. 

. . Ponieważ ogólne zdanie sobie sprawy z przebiegu najważ· 
01e1szych elementów hercyńskich w Krakowskiem pozostaje 
w związku z opracowywanym tematem, postaram się, opierając się 
na jedynej dokładnej mapie tych okolic S t. Zaręcznego (14), a tak-

O~a~n,en,o 
L#S•"d• 

, ł 3 ♦ J •7, ,u„Skala 
ich#llł! 

!J,m..,t y •ntyklinalnr 
--- Rnticlin~u'll 

LJ Rrtlyklinorjun1 Krakcwski11 ~ 5ynklino„Jum Nidy 
l.:•l"łf1c//fłor,um dt Cracovie Sy,tcli1'o,..iur,, t1• Nida 

- · - · - · - ·- ·- · El,menty sy~klinalne Skafy magmowe 
Sync/i,,•ł.J• ,.tt,~ Rochl!S trffusives 

Rys. 1. 

Hercyńskie eleme n ty tekton iczne okolic Krakowa. 

Les eleme nts tectoniques hercyniens d ans les e nvirons d e Cracovie. 

ż~ mapie F. ~utkowskiego (28), tudzież na wykonanem z okazji 
ZJazdu Pols.k!ego. Towarzyst:wa. ~eologicznego w r. 1932 przez 
St. So.ko~owsk1ego 1 autora zd1ęc1a 1 po wykorzystaniu dostępnych 
mater1ałow, odtworzyć przebieg tych elementów (rys. 1). 
. Jed~ym z .ważnych "f tym obszarze elementów hercyńskich 
Jest wyp1ętrzen!e obrz~żaJące od północy nieckę chrzanowsko
dulowską. Wyp1ętrze01e to zaznaczone w zachodniej swej części 
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upadającemi ku SW warstwami odkrytego karbonu, przebiega 

wzdłuż linji Maczki-Siersza, skierowując się ku Myślachowicom. 
W okolicy Myślachowic znika pod płaszczem utworów młod

szych. Dalszy jego przebieg uchwycić można na SW od Nowej 
Góry, dzięki występującym w dolinie Kamienic wapieniom wę

glowym, które już St. Zaręczny (H) uważał za szczyt przebie
gającego tamtędy siodła. F. Rutkowski ('28) pogląd ten uznaje za 

słuszny, wprowadza tylko drobną poprawkę w związku z prze
biegiem osi tego fałdu. Na S od rowu krzeszowickiego ustali ć 

przebieg omawianego wypiętrzenia, można dzięki obserwacjom 
zawartym w pracy Bartoneca (.,Die Steinkohlenablagernng West

galiziens i t. d."), wykazującym istnienie w sztolni „Krystyna" 
w Tenczynku wapienia węglowego, oraz danym zebranym przez 

F. Rutkowskiego ("28). Według tych danych wypiętrzenie oma
wianie przebiega przez obszar kop . .,Krystyna". ulegając pewnej 

dewiacji z kierunku NW - SE na kierunek WNW - ESE, wi
docznej doskonale z rysunku. Następnie skierowuje się ono, ule

gając wydatnemu obniżeniu przez Zalas i Głuchówki w kierunku 
południowym, a raczej SES, w stronę Czułówka i Brzeźnicy. 

Na południe od obszaru omawianego, w rejonie arkusza Wado
wice, zanurza się to wypiętrzenie pod nasunięte masy karpac

kie, powodując na skutek przystosowania się tektoniki tych mas 
do przebiegu omawianego wypiętrzenia, wytworzenie się w nich 

poprzecznej elewacji, opisanej przez M. Książkiewicza (.13) pod 

nazwą elewacji Przytkowic. . . 
Prawie równolegle do poprzednio nakreślonego wypiętrze

nia, przebiega oddzielona od niego synkliną "".ypełnioną w_arst
wami produktywnego karbonu, rozległa antyklma, któreJ na1bar
dziej wyniesiona część, odsłaniająca nawet dolomity średniode

wońskie, znaną jest w literaturze oddawna pod nazwą grzbietu 
dębnickiego. Wprawdzie dobrze odsłonięte warstwy wapienia 

węglowego i dewonu umożliwiają wgląd w tektonikę paleozo
iczną tylko w okolicy Dębnika, Siedlca, Racławic i Czernej, jed

nak dzięki materiałom i spostrzeżeniom St. Zaręcznego (111), 

F. Rutkowskiego (28), oraz wiertniczym R. Micbaela (20), nakre
ślić można w przybliżeniu przebieg tego siodła na większym 
obszarze. Najbardziej zachodnią, możliwą do uchwycenia jego 

część stanowić może wspomniane przez F. Rutkowskiego (28) 

przykryte triasem siodło okolic Galmanu i Ostrężnicy. N~ wschód od 
Ostrężnicy skierowuje się ono w kierunku na Paczoltow1ce. Następ
nie skręca na Dębnik (obserwacje stwierdzają, iż wypiętrzenie dęb

nickie posiada raczei kierunek NW- SE, jak zresztą przyjmował już 
J. Jarosz (?.i), a nie NNE SSW, jak przyjmuje F. Rutkowski ('18)) . Na 
S od Dębnika śledzić omawiane wypiętrzenie trudno. Brak tu od

powiednich materiałów. Na podstawie wyników wierceń przyjąć 
można, że dalszy ciąg omawianego siodła przebiega przez Sied
lec, a po wydatnem obniżeniu w obrębie rowu krzeszowickiejlo 

przez Młynki, Chrosno, Mników, w kierunku na Samborek, gdzie 
cytowane przez W. Kuiniara i Wł. Zelecbowskiego ('lfj) wiercenie 

Nr. 1, nawierciło w głębokości 290 m wapień węglowy. Czy wy-
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piętrzenie to w dalszym swym ku SE przebiegu nie pozostaje 

w pewnym związku z krystalinikum rzeszotarskiem trudno to 
ustalić. Brak wapienia węglowego przykrywającego gnejsy w Rze

szotarach nasuwałby przypuszczenie, że krystalinikum rzeszotar

skie stanowi dalszy ciąg omawianego wypiętrzenia. 

Ostatnim ku wschodowi możliwym do uchwycenia elemen

tem hercyńskim jest opisane przez J. Jarosza (2,>) i F. Rutkow

skiego (28) siodło Racławice - Szklary, zaznaczone w wapieniu 

węglowym. Jaki jest przebieg elementu tego w kierunku SE 
trudno ustalić. Z dużem zastrzeżeniem można przypuszczać, że 
wiercenie w Dąbiu pod Krakowem (karbon produktywny, ogni

wo niższe od ogniwa „Flory" w głęb. 322 m (30, 31)), może mieć 

pewien związek z dalszym przebiegiem tego elementu. Siodło 

opisane, od omówionego powyżej „elementu dębnickiego", od

dziela widoczna wyraźnie synklina o kierunku Paczołtowice -
Żary - Dubie (na E od wsi). Na S od rowu krzeszowickiego 

przebiega ona prawdopodobnie przez miejscowości Kleszczów, 
Aleksandrowice, Kryspinów, Kobierzyn. Na mapie F. Rutkow· 

skiego r28) partia tej synkliny na S od Kleszczowa scharaktery
zowana jest pojawieniem się wśród utworów górnego karbonu 
płonego, wyższych warstw produktywnych, odkrytych przez wier· 

cenia. 
Najważniejszym ze względu na cel pracy elementem her· 

cyńskim obszaru omawianego jest rozległy element synklinalny, 
wydzielony przez prof. J. Nowaka (idl) pod nazwą łęku Bytom

Szczakowa - Brodła - Brzeźnica, a przez W. Kutniara i Wł. Że
lecbowskiego (2{;) opisany jako synklina Nieporaz - Mirów. Ma

ximum zaklęśnięcia tej formy określam za F. Rutkowskim (28) 

nazwą niecki chrzanowsko-dulowskiej. Oś tej niecki przebiega 

w obszarLe omawianym nieco na N od Chrzanowa, na S od Du
lowej, następnie przez Nieporaz, Alwernię, Mirów, w kierunku 

południowym. Po przejściu wydatnego podniesienia. w okolicy 
Spytkowic obniża się w kierunku Lgoty (na arkuszu Wadowice), 
gdzie zapada pod nasunięte masy płaszczowiny gadulskiej, po
wodując w nich powstanie poprzecznej depresji (Lgota-Jaroszo

wice), na co zwraca uwagę M. Książkiewicz (33). Synklinalna 
niecka chrzanowsko-dulowska, ciągnąca się według St. Zaręcz
nego ( 14) i J. Nowaka (?7) przez Wilkoszyn w kierunku Szczako· 
wej, rozdziela się w okolicy Chrzanowa na dwa ramiona: po· 

łudniowe o kierunku W - E i północne, biegnące ku N W. Oba 
ramiona rozdzielałoby, jak na podstawie mapy St. Zaręcznego 
(J 1) sądzić można, wypiętrzenie antyklinalne. 

Od SW obrzeża nieckę omawianą wypiętrzenie Libiąż

Zagórze - Babice - Rozkochów. Miejsce, zaznaczone przez płytko 
występujący karbon o upadach ku N i NE, doskonale uwidocz

nionych na podanym przez W. Kuźniara i Wł. Żelecbowskiego (20) 

szkicu, przykryte piaskowcami permskiemi, lokalnie także przez 
trias. Dalszy ku S przebieg tego wypiętrzenia w obrębie arku

sza Wadowice, zaznaczony jest w masach fliszowych przez po
przeczną elewację Inwałdu (M. Książkiewicz 33). 
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Szkic stosunków paleogeograficznych. 

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie rozmiesz
c~enia lądów i_ mórz _w ~zasie poszczególnych okresów geolo
giczn):'ch, a takze specialme w obrębie omawianej niecki synkli
nalne) chrzanowsko-dulowskiei, podanie miąższości osadów da
nego okresu, ~o pozostaje w ścisłym związku z omawianym pro
blemem. Zorientowanie się w panujących tu stosunkach umo
żli~iły mi w .~yso~im stopniu dokładnie przez R. Micbaeia (20) 
opisane w~n!k1 ~1erceń, w tym obszarze przeprowadzonych. 
Podany wyzeJ szkic oparty z konieczności, wobec braku opubli
kowanych nowszych zdjęć, prawie wyłącznie na doskonalej ale 
już nieco przestarzałej ~a pie St. Zaręcznego (14) . oraz na irag
menta~y_c~ny;h o~serwac1ach. prof. J. Nowaka, St. Soko/owskiego, 
M. Ks1qzk1ew1cza I autora, mimo wykorzystania materiału wiert
czego, !1ie może. dać jasnego i szczegółowego obrazu całości. 
Uzyskac go będzie można dopiero po ukończeniu i opublikowa
niu szczegółowych prac, prowadzonych w tym obszarze przez 
F. Rutkowskiego i l. Kowalskiego. · 
. t-:Jai~tar,szą, <?dsł~niętą w Krakowskiem formacją są dolomity 
1 wap1eme sredmo - 1 górno-dewońskie. Są one, jak już wska
zywał. St. Zaręczny (14), utworem głębszego, spłycającego się 
P?woh morza. w_ t):'m czasie, od średniego dewonu, aż po gra
mcę górnego wapiema węglowego, obserwujemy jednolitą serję 
?sadów, przyczem spłycający się charakter morza zaznaczony 
J~~t faunistycznie. ~westjonowaną jest przez F. Rutkowskiego 
(~3ł, obecność_ wydzielo1;1y'ch pr~ez prof. J. Jarosza (2J) najgór
n!eJszych ogn!w ~amenmenu. Nie wątpię, że znajdą się z bie
giem cza.su ruezb1te . na to dowody, mało bowiem prawdopo
dobnem Jest, by w ciągu tej długotrwałej i ciągłej serji osadów 
pow_stać mogła luka, nie zaznaczona zmianą charakteru petro
gr_aficznego samych osadów. W kwestii rozmieszczenia dewonu 
wiemy, iż obszar omawiany był całkowicie morzem dewońskiem 
zal_any. Granice morza tego kreśli prof. Nowak (27) w nastę
pu_1ący sposób: ,,morze średniego i górnego dewonu przykrywało 
lł;lZ północny brzeg łańcuchów Prakarpat kaledońskich i łączyło 
s1~ z m?rzem, któr~ osadziło dewońskie wapienie Krakowskiego, 
K1eleck1ego, synklmy N W zbocza Podola i Pełczy". ,,W ten 
s~osób ~orz~, górnego _dewonu przypomina żywo obraz morza 
m1_oceńsk1eg~ ·. ,,Przypiera ono od południa do łańcuchów gór
skie~, obrzeza1:3,cy~h. lądową płytę, panońską".. Czy i w jakiej 
formie mogło istmec w tym czasie zagłębienie chrzanowsko
dulow~~ie nie wiadomo, nie posiadamy bowiem odpowiednich 
kryteriow, według których możnaby tę kwestię rozstrzygnąć. 
Bardzo pra~dopodobnem jest, iż już w tym czasie istniała pewna 
pr~dyspozycia w u_kształto~aniu dna morskiego, warunkująca 
pózn1e1sz~,. w okresie ruchow hercyńskich, powstanie synkliny 
w tern m1e1scu. 

Od pocz_ątk_ów okresu kar~ońskiego, a może nawet już w gór
nym famenmeme, zaznacza się powolne cofanie się morza ku 
połnocy, scharakteryzowane wydatnem przesunięciem się w tym 
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kierunku linii brzegowej. W związku z tem zjawiskiem pozo
staje zróżnicowanie osadów dolnokarbońskicb, Podczas gdy na 
północy charakter ogólny osadów pozostaje niezmieniony, w po
łudniowej części obszaru powstają przybrzeżne utwory kulmu, 
W czasie wyższych piąter karbonu linia brzegowa przesuwa się 
jeszcze dalej ku północy. Stosunki w tym czasie ilustruje naj
lepiej mapka prof. Nowaka (':27, str. 121). W nakreślonych na 
niej ramach powstaje karbon pruduktywny, sedymentujący na 
zróżnicowanem podłożu kaledońskim. W górniejszych oddzia
łach formacji karbońskiej zaczynają się ruchy hercyńskie. Umo
żliwiły one kilkakrotne wtargnięcie na obszar omawiany po
bliskiego zresztą morza, co zaznaczyło się dzięki obecności za
wartej w utworach z tych okresów dobrze zachowanej fauny 
morskiej, na co już wielokrotnie zwracano uwagę (St. Zaręczny 
(H), A. Makowski (24), F. Rutkowski (28)), a także spowodowały 
niezgodności między poszczególnymi ogniwami karbonu pro
duktywnego. Pod koniec okresu karbońskiego gmach struktu
ralny tektoniki hercyńskiej jest już gotowy, trwają tylko jeszcze 
w dalszym ciągu, na załamaniu synklinalnych części głównych 
elementów tektonicznych, wybuchy wulkaniczne. Niecka chrza
nowsko-dulowska w karbonie już istnieje (w związku z tą kwestią, 
wypowiedział F. Rutkowski (28) następującą identyczną opinię 

„niecka chrzanowsko-dulowska została założona bardzo wcześnie 
w okresi~ fałdowań karbońskich"), z tą tylko różnicą, że maxi
mum jej zaklęśnięcia wypada na SW od obserwowanego w for
mie późniejszej. Tego rodzaju pogląd potwierdza występowanie 
w okolicy Libiąża i Chrzanowa najwyższych poziomów karbonu 
produktywnego, których górna część reprezentowałaby, jak wska
zują badania T. Bocbeńskiego (32), nawet dolny stefanien. Przy
jąć zatem musimy, iż w tej części Zagłębia istniały specjalnie 
dogodne warunki dla osadzenia się utworów produktywnego 
karbonu w tak dużej miąższości, umożliwiające jednostajne pra
wie gromadzenie się materiału przez tak długi okres czasu, po
mimo ruchów fałdowych przebiegających już w młodszej jego 
części. Tego rodzaju warunki spowodować mogło, pogłębiające 
się na skutek działania ruchów kształtujących w tero miejscu 
synklinę, zagłębienie podłoża karbońskiego, wraz ze złożonemi 
na niem utworami kulmu, wz~lędnie w bardziej północnych stre
fach, wapienia węglowego. Najmłodszy okres epoki karbońskiej 
(stefanien górny), to okres najintensywniejszych w obszarze o[lla• 
wianym ruchów. Brak warstw reprezentujących ten okres, naj
wyraźniej wskazuje, iż w tym momencie obszar ten był silnie 
wydźwigniętym, 

Przychodzą do głosu czynniki erozyjno-denudacyjne. Na
stępuje lądowy oddział formacji permskiej. W tym czasie ufor
mowane już elementy tektoniczne omawianej części Za~łębia 

pokrywa płaszcz piaskowców karniowickich i kwaczalskich, bę
dących jak już wykazał St. Zaręczny (Jl,) ,,osadem wód niespo
kojnych i burzliwych", za czem prócz zupełnie petroj!raficznych 
cech, przemawiają olbrzymie nieraz pnie skrzemieniałych drzew 
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szpilkowych w piaskowcach kwaczalskich złożone i zachowane. 
Dopiero nad wspomnianymi piaskowcami, jak wykazują St. Za
ręczny (H) i M. Raciborski (11), występuje w okolicy Karniowic 
i Filipowic charakterystyczna martwica karniowicka, powstała 
z końcem „czerwonego spągowca". Płaszcz piaskowców perm
skich, pokrywających omawianą część' Zagłębia, złożony na bo
gato ukształtowanej powieri:chni karbońskiej, nie jest jednolitym. 
Wskazują to najwyraźniej przekroje wiertnicze i przy ich po
mocy opracowana mapa powierzchni permskiej. Z porównania 
obu map wynika, że wypadające w okolicy Nieporaza maximum 
zaklęśnięcia niecki c!Jrzanowsko - du/owskiej, na skutek przykrycia 
przez miqższe w tej partji do 407 m. utworv permskie, przesuwa się 
w kierunku północnym, w okolice Du/owej, gdzie zacbowa się aż do 
miocenu. (Tab. II). Ogólne rozprzestrzenienie utworów permskich, 
przy użyciu mapy Zaręcznego (H) i wykorzystaniu wierceń, po
daje mapa załączona. (Tab. 1). Na północnym-zachodzie obrze· 
żają one północną odnogę niecki chrzanowsko-dulowskiej. Po
łudniowa granica rozprzestrzenienia przebiega przez Szyjki, 
Jankowice, na północ od Rozkochowa, Okleśną, Rybną, na pół
noc od Czułówka, Kaszów, Zagacie. Granicę wschodnią wy· 
znacza linia przeprowadzona przez miejscowości Ostrężnica, 
Czerna, Krzeszowice, Baczyn, Mników, Ściejowice. Przy po· 
równaniu rozprzestrzenienia piaskowców permskich z przebie· 
giem głównych elementów tektonicznych, zauważa się, iż pias· 
kowce te w większej miąższości występują tylko w synklinach, 
podczas gdy na wierzchach siodeł zazwyczaj się ich nie obser
wuje. W wypadku gdy te ostatnie pokrywają siodła, miąższość 
ich zredukowana jest bardzo silnie. 

W cechsztynie zaczyna się, posuwająca się od zachodu, 
transgresja morska (L transgresja Zaręcznego (J/1)), zaznaczona 
zachowanymi fragmentami zlepieńców myślachowickich (za wie· 
kiem cechsztyńskim zlepieńców myślachowickich wypowiedział 
się J. Czarnocki i J .. Samsonowicz (29)) i później utworzonymi tu
fami, tudzież czerwonymi iłami i piaskowcami, Rozpoczyna się 
seria ciągła utworów triasowych, będących osadami zwolna po· 
głębiającego się morza, W wapieniu muszlowym średnim, osiąga 
morze triasowe największą głębokość, poczem (co zaznaczył 
już Zaręczny (14)) cofa się zwolna, pozostawiając w kajprze utwory 
przybrzeżne w formie pstrych iłów i brzeżne (żwirowisk), Brzegi 
morza triasowego zaznaczono ogólnie na załączonej mapie (Tab. I]. 
Morze pokrywało północno-zachodnią część omawianego obszaru. 
Przyjęta linia brzegowa lądu, który tamował wdarcie się jego 
we wschodnie rejony, przebiega przez miejscowości Chełmek, 
Żarki, Babice, Alwernia, Grojec, Wola Filopowska, Krzeszowice, 
Paczołtowice. Grubość pozostawionego przez nie osadu, powo
dującego dalsze zasypywanie niecki chrzanowsko-dulowskiei, 
jest największą (143 m) we wspomnianem już maximum jej za
klęśnięcia na południe od Dulowej, zmniejsza się wydatnie w kie
runku jej brzegów. Powierzchnię triasową w obrębie opisywa
nej niecki chrzanowsko· Dulowskiej, przedstawiono na mapie, 
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Następuje okres lądowy, w czasie którego powstają w specjal
nych warunkach glinki ogniotrwałe, trwający do końca liasu 
okres działania czynników erozyjno-denudacyjnych. Okres ten 
jest zarazem okresem wzmożonego działania ruchów górotwór
czych powodujących w związku z dalszem kształtowaniem tekto
niki obszaru w myśl skomplikowanych ruchami hercyńskimi 
starych założeń, sfalowanie się utworów triasowych i dostoso
wanie ich do istniejącej już tektoniki. 

Z początkiem jury brunatnej obszar omawiany zalany zo
staje ponownie przez posuwającą się od północnego-wschodu 
wielką transgresję morską (Il. transgresja St. Zaręcznego (H)), 
Zalewa ona całą wschodnią jego część, omijając silniej wydźwi· 
gnięte w czasie ruchów )jasowych elementy tektoniczne zacho~
niej części obszaru, stanowiące zaporę dla dalszego posuwama 
się morza. Początek omawianej transgresji zaznaczają utwory 
makroklastyczne, zlepieńce, piaskowce i oolit baliński. Pogłę
biające się wydatnie w górnym oddziele jury brunatnej i spły
cające w jurze górnej morze, pozostawiło serję osadów, cha
rakteryzujących poszczególne jego stadia. Segregowanie tego 
olbrzymiego zresztą materiału stratygraficznego i wobec braku 
własnych w tym kierunku spostrzeżeń przytaczanie dobrze zna
nych wyników badań zwłaszcza St. Zaręcznego (14) i K. Wójcika 
(19) uważam, podobnie jak i przy opisie innych formacji za bez
celowe i nie pozostające w związku z opracowywanym tematem. 
Dzięki dobremu zachowaniu się zlepieńców i piaskowców pod
stawowych, linia brzegowa morza jurajskiego, a zwłaszcza ma
xymalnego jego zasięgu, zaznacza się wyraziście. Odtworzona 
przy pomocy opublikowanych map i wyników wierceń, na załą
czonej mapie przebiega przez miejscowości Lgota, Nowa Góra, 
na południowy wschód od Miękini wygina się w kierunku za
chodnim, potem biegnie okalając nieckę chrzanowsko-dulowską 
przez Filipowice (na południe od wsi), Dulową, Młoszową, na 
północ od Trzebini, Wodną, Góry Luszowskie, Balin, Kąty, na 
południe od Kościelca, Bolęcin, Grojec, tworzy zygzak na po
łudnie od Alwerni, przebiega przez Porębę, wygina sie w oko
licy Mirowa, poczem biegnie w kierunku Nowych Dworów 
i Benczyna. Niecka chrzanowsko-dulowska, znowu z koleji za
sypywana przez morze jurajskie, pozostawiające w jej maximum 
zagłębienia na południe od Dulowej najbardziej miąższy osad 
(163 m), przedstawia się z końcem okresu jurajskiego w formie 
łagodnie wgłębionej kotliny o kierunku osi WNW-ESE. Roz: 
miary jej i kształt w tym okresie ilustruje mapa powierzch~t 
jurajskiej. Z końcem okresu jurajskiego morze cofa się z za1-
mowanego w obszarze omawianym rejonu na wschód. Wska· 
zuje na to brak osadu reprezentującego najwyższe piętro tej 
formacji. Powrót jego na obszar omawiany i to na jego wschod
nią część, zaznaczony transgresywnie na wapieniach jurajskich 
złożonymi zlepieńcami i piaskowcami następuje dopiero w ce
nomanie (III. transgresja Zaręcznego (14)). W tym czasie obszar 
omawiany, którego starą tektonikę działające wtedy, a związane 
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z orogenezą Karpat ruchy w dalszym ciągu kształtuja i wykań· 
czają, powodując prócz innych efektów intensywniejsze zjawiska 
dyslokacyjne predysponujące późniejsze powstanie rowu krze
szowickiego i powstanie szeregu równoleżnikowych siodeł i łę

ków (J. Nowak 27), dostaje się znowu pod silny wpływ denu
dacji i erozji. Czynniki te silnie rzeźbią wynurzony obszar, 
a w częściach pokrytych sfalowanymi i zdyslokowanymi pod 
naciskiem wspomnianych ruchów utworami jurajskimi doprowa
dzają do wytworzenia się zjawisk krasowych, zarejestrowanych 
w czasie transgresji cenomańskiej złożonymi w formach kraso
wych osadami. 

Z początkiem cenomanu w powstałe w czasie ruchów 
dolno- i średniokredowych synkliny i w rejon silniej przez 
erozję zniszczonej i urzeźbionej, zuskokowanej antykliny dębnic
kiej, wdziera się morze dwiema zatokami. Wzdłuż bogato 
ukształtowanego i zabradowanego wybrzeża i w lejach kraso
wych pozostawia zlepieńce, dalej piaskowce i piaszczyste cza
sem margle, a przy dalszem pogłębianiu wapienie margliste 
i opokę. Osady te reprezentują trzy górne piętra formacji kre
dowej: cenoman, turon i senon. Odtworzony na załączonej ma
pie brzeg morza kredowego, w obszarze omawianym przebiegał 
przez następujące miejscowości (licząc od północy): Szyce, Bole
chowice Radwanowice, Siedlec, po łukowatem wygięciu w stro
nę Krzeszowic przez Nowojową Górę, Sowiarkę, Zabierzów, 
Szczyglice, Mydlniki, Wolę Justowską, Kraków, Beszcz, Pła

szów, Zakrzówek, Pychowice, Bielany, gdzie po odgi~ciu się 

w kierunku południowym (nieopublikowane obserwacje Zb. Mos
soczego) przechodzi przez Tyniec, na południe od Podgórek 
i Kobierzyna, a następnie przez Borek Fałęcki i Piaski Wielkie. 
W obrębie niecki chrzanowsko - dulowskiej, położonej już poza 
obrębem zasięgu morza górnokredowego, większych zmian nie 
obserwujemy. Czynniki erozyjne rzeźbiły w tym czasie wypeł
nione warstwami jurajskimi kotlinowate zaklęśnięcie. Z nasta
niem paleogenu obszar omawiany jest lądem. Morze cofnęło 
się w związku ze zmianami brzegowisk, spowodowanymi dużem 
natężeniem rozgrywających się w Karpatach procesów. Oddzia
łują one w wysokim stopniu na obszar omawiany; 1) uwypuklają 
silnie przez różnorodne czynniki zniszczone, a w częściach syn
klinalnych we wschodniej części obszaru wars twami kredowymi 
pokryte elementy stare, zwłaszcza w miejscach gdzie te ostatnie 
posiadają zbliżony do równoleżnikowego kierunek WNW- ESE, 
2) dostosowują warstwy kredowe do wykańczanego według pla
nów karpackich, a opartego na starych założeniach gmachu 
tektonicznego. Polegający na wprowadzeniu deformacji równo
leżnikowych plan karpacki, nakreślony już w dolnej i średniej 
kredzie, doprowadza w tym czasie do ostatecznego nieledwie 
uformowania się rowu krzeszowickiego, połączenia go z niecką 
chrzanowsko-dulowską, i do zatarcia, zwłaszcza w południowej 
części obszaru, starych kierunków NW- SE i N-S. Erozja 
i denudacja rzeźbiły intensywnie obszar, zbliżając ogólny obraz 
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je~~ do obrazu dzis_iejszego. Wspomniane wyżej zjawiska miały 
mieJsce w paleogeme (trwały do końca oligocenu). Poza słod
kowodnymi marglami opisanymi przez St. Zaręcznego (14) z je
dynego punktu w okolicy Witkowic, innych osadów z tych cza
sów nie obserwujemy. 

W miocenie nastąpił ostatni na obszarze omawianym zalew 
morza (IV. transgresja Zaręcznego (1 ',) ). Morze transgredowało 
na bogato morfologicznie urzeźbionym obszarze i zalewało tylko 
do pe'Ynej _wy~okości znaczniejsze w nim wgłębienia, co wywo
łało mezr_mer_me charakterystyczny . przebieg linii brzegowej, 
obrysowu1ące1 daleko w ląd wysuwa1ące się zatoki. Podobnie 
jak i w _czasie innych transgresyj, morze mioceńskie pozostawiło 
ca!ą serię osadów, złożonych na różnowiekowem podłożu. Do 
na1charakterystyczniejszych typów należą reprezentujące typ 
b~zeżny waJ?ie~ie ostrygowe, tudzież piaski, szare iły, czasem 
pi_aszczyste i gipsy. Przedstawione na załączonej mapie roz
mieszczenie lądów i mórz w miocenie, wskazuje, że południowa 
część obszaru omawianego stanowiła w tym czasie rodzaj pół
wyspu o bogato rozczłonkowanej linii wybrzeża, łączącego się 
z większym lądem na północy, wąskim przesmykiem w okoJicy 
Chrzanowa. Przesmyk ten rozdzielał dwie zatoki mioceńskie· 
położoną na zachodzie zatokę Dębu od dłuj!iej, a wąskiej zatoki 
chrzanowsko - dulowsko - krzeszowickiej. Brzeg morza w tym 
czasie wyznaczają następujące miejscowości: Biały Kościół 

Radwanowice, Żbik, Trzebinia, Luszowice (SE od wsi) Chrza~ 
nów (nieco NE od mi~sta), Piła, _Nieporaz, Wola. Filipowska, 
Nowo1~wa Gó~a, Sowiar~a, Zabierzów, Szczyglice, Balice, 
Morawica, M01ków, Czułow, Rybna, Kamień, Mirów Kwa
czała, Babice, Żark:i, Chełmek (stacja kolejowa), Krocz

1

ymiech, 
Chrz.anów (~ od mi~sta}, Byczy~a. Cieśnina Liszki-Cholerzyn
Młynsk_a ~o:a oddzielała n_aszkicowany powyżej półwysep od 
s_tan.owi:=\c~J Jego prze~łużeme, zbudowanej z poszarpanych ska
lic 1ura1skich, oblane) morzem mioceńskiem, ,,wyspy krakow
skiej". Wymiary tej ostatniej podaje w przybliżeniu linia orze
prowadzona przez miejscowości Olszanica (S od wsi), Wola 
Justowska, Kraków (klasztor SS. Norbertanek), Przegorzały Bie
lany, Śm_ierd~ąc:13. Niecka c~rzanowsko-dulowska została ~rzez 
o~ady m1ocensk1e zasypana i wyrównana. Od momentu cofnię
ci~ się ~u wschodowi morza w górnym miocenie, obszar oma
wiany Jest lądem,. o wykańczanej w dalszym ciągu, w okresie 
ruchów potortońsk1ch, tektonice. 
. Najści': lądolodu w epoce dyluwialnej było przyczyną roz-

lt~zn,:ch zmian, zwłaszcza w morfologji obszaru. Opis tych zmian 
me wiążący się z treścią niniejszego rozdziału przedstawię później. 

Rzut oka na historję niecki chrzanowsko - dulowskiej 
i rowu krzeszowickiego. 

. W _ro~dziale poprzednim wielokrotnie wspomniano o syn
klmalneJ mecce chrzanowsko-dulowskiej. Z rozważań w rozdziale 
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tym zawartych wynika, że nieckę tę, w karbonie, jak słusznie 
wnioskował F. Rutkowski (28), już istniejącą, predysponowało 
ukształtowanie dna morza górno-dewońs~iego. Zatem problem 
niecki chrzanowsko-dulowskiej zaczyna się zarysowywać w de
wonie górnym. W karbonie istnieje już nieco na SW od obe~
nej formy zagłębienie, którego ma~imum znaczy występowante 
w okolicy Libiąża i Chrzanowa naJmłodszych warstw karbonu 
produktywnego. Następują ruchy hercyńskie. Ruchy t~ fałdując 
obszar omawiany w myśl założonego planu kaledonsk1ego, for
mują na NE od istniejącego już dawniej zagłębienia syn~li~ę, 
która w tej formie, jako element konserwatywny, czy tez Jak 
F. Rutkowski (28) określił „konstruktywny", przetrwa do cza~ów 
dzisiejszych. Charakterystycznell? jest, iż "'; ciągu t_ak dł_ug1_ego 
okresu w którym ruchy fałdowe 1 transgres1e morskie zm1en1ały 
wielok~otnie oblicze omawianego rejonu, nie spotykamy się nigdy 
w obrębie niecki chrzanowsko-dulowskiej ze zjawiskiem inwer
sji. W ciągu całe~o długiego. okresu dziejów. tej formy, ~~ac~y 
ją w każdem stadium rozwo1owem morfologiczne zaklęsntęc1~. 
Z końcem karbonu niecka chrzanowsko - dulowska przedstaw1a 
się w formie silnie morfologicznie zaznaczonego ~agłęb_ienia ko
tlinowatego, którego maximum wy~a~ało w. ok_ol!cy N1_eporaza. 
W okresie permskim, złożone w na1w1ększe1 m~ąz~zo~ct (407 ml 
w okolicy Nieporaza osady, powodują przesuntęc1e s1ę obszaru 
maxymalnego zaklęśnięci~ niecki na półn?c, w ok?lice ~a po
łudnie od Dulowej, gdzie pozostame az po ~omec n11ocenu. 
Z koleji omawianą n~e~kę pokryw~ją ut~ory triaso"'!e: I w_ cza
sie tej transgresji na1w1ększą w teJ part)l obszaru ~tą~szośc po
zostawionego przez morze osadu (143 m) obserwu1e się w oko
licy Nieporaza i w wierceniu dulowskiem, położonych w środ~u 
niecki, podczas gdy ku jej b~zego~ miąższość ta . wydatnie się 
zmniejsza. Następna, posuwaJąca się od wschodu 1 północnego
wschodu transgresja jurajska, zastaje nieckę chrzano~sko-du
lowską w skutek dofałdowania się w liasie ut:w~r?w triasowych 
ograniczoną na zachodzie c~ do obszaru, al~ s_1l1:1.1eJ podkreś~oną. 
Morze jurajskie dostosowu1~ ks~tałt sw.e1 _hn11. brzegowe, do 
kształtu i przebiegu krawędzi op1sywane1 meckt konserwatyw
nej, tworząc wysuwającą się w kierunku .z~cho~nill? zatokę. 
W zatoce tej wzdłuż brzegów złożyło zlep1ence i pta~kowce, 
dalej iły, margle i wapienie. Miąższ.ość. zło~onego w cza~te trans
gresji jurajskiej osadu jest ~odobme Ja~ .1 u_two~ów. triasowych 
największą w obszarze max1m_ut;n z:tklęs_męc1a 01~ck1 n~ połud
nie od Dulowej (163 m), zmme1sza1ąc s1ę znaczn,te ku .1e1 brze
gom. Nadmienić należy, że podczas gdy posuw~1ąc_a s1ę od za
chodu transgresja triasowa zatamow~ną w duż~J. m1erz~ została 
przez tektoniczne elementy hercyńskie wschodmeJ częśct obszaru 
(element „dębnicki", "Kamienic"), przybyła . od . wschodu trans
gresja jurajska, większej przeszkody wdarctU st~ na z~chód ze 
strony tych elementów nie znalazła, wskutek s1lneg? 1c~ ~ad
niszczenia w okresie liasowym. Z końcem okresu 1ura1sk1ego 
opisywana niecka jest już w dużym stopniu osadami zasypaną, 
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stanowi rodzaj łagodnego zaklęśnięcia obszaru. Ruchy doino 
i średnio-kredowe, wykańczające jak już wspomniano w roz
dziale poprzednim, tektonikę o założeniach starych w myśl pla
nów karpackich, doprowadzają do ukształtowania się elemen
tów o kierunku „karpackim" (np. synklina krzeszowicka Nowak 
(27)). W tym czasie poraz pierwszy zarysowuje się zupełnie wy
raźnie rów krzeszowicki i późniejsze połączenie z niecką chrza
nowsko-dulowską. Zbliżony pogląd wyraził już w r. 1928 Rut
kowski (28), który omawiając rów krzeszowicki i nieckę chrza
nowsko-dulowską, pisze w ostatnim rozdziale swej monograficz
nej pracy w ten sposób nsą to jednak części heterogeniczne, 
o odmiennej historii powstania, których połączenie w jedną ca
łość nastąpiło dopiero w okresie późniejszym". Morze górno
kredowe wdziera się synkliną krzeszowicką w głąb lądu. Z po
wodu słabo jeszcze obniżonej partii obszaru w okolicy Krzeszowic 
do wdarcia się morza do niecki chrzanowsko - dulowskiej nie 
dochodzi. W końcu paleogenu rów krzeszowicki, jako konkret
nie już ukształtowana forma łączy się z niecką chrzanowsko
dulowską, dając w efekcie wązką, długą formę wgłębioną. Wdarła 
się nią w głąb lądu ostatnia w tym obszarze Łrańsgresja mio
ceńska. Transgresja ta powoduje zasypanie całej, omawianej 
powyżej formy. Bardzo słusznie wiek powstania rowu krzeszo
wickiego określił St. Zaręczny (14) Ja_ko_p_okr~d..cuvy a puedmio
ceński. Rzeczywiście rów krzeszowicki jako forma założony 
zostar przed transgresją kredową, ukształtowały go jednak osta
tecznie dopiero rozgrywające się w paleogenie procesy. W plio
cenie obszar omawiany był lądem rzeźbionym przez czynniki 
erozyjno-denudacyjne. 

Przechodzimy do epoki dyluwialnej. W tym czasie rzeźba 
objzaru jest już całkiem zbliżona do obecnej. Działanie posu
wa1ącego się ku południowi lodowca półttocnego streszcza się 
do procesu częściowego zrównania i zaokrąglenia wyższych 
wzniesień, zwłaszcza w pasie wzgórzy o równoleżnikowym prze
biegu, na N i S od rowu krzeszowickiego, przegłębienia pew
nych form, oraz do zasnucia obszaru głazami eratycznymi, a niż
szych jego dolinnych partii piaskami. Po cofnięciu się lądolodu 
zbocza wzniesień, a także i niżej położone starsze, morenowe, 
fluwjoglacjalne i rzeczne utwory pokryte zostały loessem, za
maskowującym do pewnego stopnia starszą rzeźbę. Nieckę 
chrzanowsko-dulowską, wraz z rowem krzeszowickim i obsza
rem synkliny na wschód od Więckowic wypełniła do poziomu 
około 320 m pokrywa żwirów, piasków i glin. Pokrywa ta 
jeszcze dziś osiąga miąższąść 30 i więcej metrów. Występo
wanie żwirów, zwłaszcza mieszanych, wyznaczonych dokładnie 
na mapie Zaręcznego (14), a zachowanych fragmentarycznie 
w obrębie niecki chrzanowsko - dulowskiej i rowu krzeszo
wickiego, tudzież rozpołożenie piasków dyluwialnych na ob
szarze omawianym wskazywałoby na to, że formy wymienione 
wykorzystane były przez spływające w tym czasie od Karpat 
rzeki. O jakich rzekach w związku z obecną siecią hydrogra-
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ficzną można byłoby tu mówić, trudno to ,bez. spe~j~lny_ch w tym 
kierunku studjów terenowych rozstrzygnąc. Nie wiąze się zresztą 
ten problem z opracowywanym temate~. Chodziłob~ tu praw~o
podobnie o Pra-Rudawę, odprowadza1ącą_ wody gorne1 Wisły 
i Soły, przepływającą przez Chełmek, Dąb_, !"lalikow~ką, Chrza
nów Miechową, S od Trzebini, Młoszowe1 t DuloweJ, Krzeszo
wic~ Rudawę, Niegoszowice, Bronowice, a łączącą się w oko
licy Olszanicy z odprowadzającą wody Skawy Pra-Wisłą, pły
nącą w tym czasie przez Miejsce, Łączany, Rus,ocice, P~zegm1ę, 
Czułówek Mników, Cholerzyn (T. Wiśniowski ( 1::>) wyraził przy
puszczeni~, iż Wisła płynęła pierwotnie przez tę miejscowość, 
z uwagi na występowanie w iei okolicy żwirów mieszanych, 
a dopiero później cofnęła swe koryto dalej na południe). Czy 
wyrażona, a oparta na rzadkiej sieci faktów teoria jest słuszną, 
wykażą specjalne prace. . . . . . 

W epoce aluwialnej, konstrukcJa sieci _hyd~ograhczneJ przed-
stawia się tak jak obecnie. W obrębie meck_1 ch_rzanowsko-~u
lowskiej, między Młoszową a Dulową I?owsta1e meznaczn_v dz1.ał 
wodny o kierunku NW - SE, powodu1ący odprowadzame wod 
do niecki spływających w dwóch przeciwnych k_ierunkach,- ~ _sta
dium obecnem niecka chrzanowsko-dulowska Jest zaklęsmęc1em, 
łączącem się morfologicznie z rowem krzeszowickim na wscho
dzie a na zachód od Chrzanowa z niecką Dębu, którego dno 
wzniesionem jest około 282 m nad poziom morza (w okolicy Piły, 
Miechowej i Chrzanowa). Od północy i południa za~lęśnięcie to 
obrzeżają szeregi wzniesień dochodzących na połudmu do 400. m, 
a na północy nawet do 460 ro bezwzględnej wysokości. ~rozyJna 
działalność odwadniającej nieckę omawianą sieci wodneJ powo
duje powolne, ale ciągłe pogłębianie się tej formy i podkreśla 
morfologiczne kontrasty z obrzeżającymi pasami wzgórzy, p-q.y
gotowując ją zwolna do nowego okresu dziejów, w których od~
gra zapewne znowu nakreśloną staremi założeniami, a skompli
kowaną przez plany karpackie, rolę. 

Objaśnienie do mapy . 

Aby móc rzucić okiem na niec~ę chr2:a~ows~o-dulowską 
jako formę morfologiczną, w P<;>SZ~zegolny~h. 1e_1 stadiach r_ozwo~ 
jowych, znaczonych transgres1am1 morsk1m1 1 rozgrywa1ącyl!n 
się ruchami górotwórczymi, koniecz~em było s~~n~truowam_e 
odpowiedniej mapy. Opracowanie te1 mapy ~~o~hwtły opubli
kowane, przez Micbaela (20) opracowane wymki ltcz_nyc~ ~ ty~ 
obszarze wierceń, mających na celu dokładne zazna1om1eme s!ę 
ze stosunkami w karbonie produktywnym. Przy opracowan111 
mapy użyłem następującej metody. Na podstawie wierceń wy
kreśliłem izobaty powierzchni karbonu (Tabl. I). Na otrzyma_ną 
w ten sposób powierzchnię „nałożyłem" osady permu, uzysk,?Jąc 
w ten sposób powierzchnię permską. Po kolet „n_akła~aJąc _na 
otrzymane powierzchnie utwory. coraz ~łod~ze l!ria~, Ju~ę, mto~ 
cen) uzyskałem powierzchnię triasową, 1ura1ską 1 miocenską, az 
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do ~zisiejszej (Tabl. ~). W ten sposób mogłem się zorjentować, 
co _s1ę z formą omawianą działo w poszczególnych okresach geo
logicz~ych. Dzieje ~e przedstawiłem już pokrótce w poprzednich 
rozdz1ałach. Obecme przechodzę do ogólnego rozważania paleo
morfologji niecki chrzanowsko-dulowskiej. 

Paleomorfologja niecki chrzanowsko-dulowskiej. 

W odr.?żnieniu od morfologji, zajmującej się obecnem, cza
sem dyluw1alnem urzeźbieniem powierzchni ziemi wyróżniam 
p~l~omorfologję, bada_ją,cą urzeźbienie danego obs~aru w daw-
01e1szych ok:~sach dzi7J?w _zie~i. Różnica _między obu pojęciami 
polE:ga na rozno:odn<;>sci z1aw1s~ kształtu1ących rzeźbę terenu 
cho;hY w dy.luw1um 1 w dawniE:Jszych okresach. Podczas, gdy 
rz~zba dylu_wJalna lub o~ec~a Jest dziełem czynności denuda
cyJno-erozy1no-akumulacy1ne1, przeważnie atmosferiljów i wód 
płynącyc~, rzeźbę obszar~ ':" dawniejszych okresach formowały 
wprawdzie te same czynmki, ale przy decydującym udziale mórz 
poszczególnych transgresji. Złożone przez nie w danym obsza
rze osad)'.', c.zasem _bardzo znacznej miąższości zmieniały nieraz, 
po u_stąp1ei:i~u z me~o. morza, zasadniczo obraz tego obszaru, 
:1 d~ię½1. roznorodnosc.i dostarczonych typów petrograficznych 
i rózneJ ich odporności wobec czynników erozyjna - denudacyj
nych, dawały podstawę do powstania różnych typów form w mor
fologji opisywanych, a dla danego osadu charakterystycznych. 
!edny~. z argume~tów uzasadniających pewne wyodrębnienie 
i rozbici_e .morfologii na morfologię i paleomorfologję jest fakt, że 
':"' dawmeJszyc~ okresa<:h rzeźbę osadów pozostawionych przez 
Jedną tra_nsgre_s1ę! erozyJno-akumulacyjna działalność transgresji 
n:1stępne1 z~mem_ała ~zęsto gruntownie. Podkreślać specjalnie 
nie. muszę, ze działanie ruchów tektonicznych wyolbrzymiało te 
zmiany, znacząc zwykle kierunki wdarcia się morza w okresie 
późniejszej transgresji. 

. W jakiej formie niecka ta istnieje przed karbonem i w kar
bome d_oln~m tego dokła~nie określić niepodobna, wskutek 
br_aku n1ezb1tych argumentow wiertniczych. O paleomorfologji 
t~J for~y można mó~ić d~piero po karbonie, na postawie po
si_adaneJ do dyspozycJi powierzchni karbońskiej. W tym czasie 
n1ecka chrzanowska - dulowska jest już synkliną uformowaną 
przez, ~uc~y he_rcyńskie. Pr_zedstawia się w formie podłużnego 
zaklęs01ęcia o kierunku praw1e WNW-ESE na przestrzeni mię
dzy .Bolęcinem a ~ieporazem i NWN- SES między Nieporazem 
a M!row~m. Maximum zaklęśnięcia tej formy wypada w tym 
czas1e. m1ędz)'.' ~olęc_ine~. a Nieporazem, dochodząc w okolicy 
~st~tmo wymiemoneJ mie1scowości do 714,29 m (wiercenie regu
hck1e) głębokości poniżej dzisiejszego poziomu ziemi. W kie
run~u ~a połudn!e od Nieporaza niecka ulega powolnemu spły
~amu się! co w1docznem jest doskonale na załączonej mapie 
i przekroi ach. W kierunku' wschodnim, spłycając się przecho-
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dzi w wypiętrzenie Tenczynka, silniej w tym czasie morfolo
gicznie podkreślone. Jak wykazują izobaty _po~ierzcbni_ kar• 
bonu omawiana niecka w kierunku zachodnim t połud01owo
zacb~dnim przechodzi zwolna w wypiętrzenie Libiąż-Babice-:
Miejsce oddzielające nieckę chrzanowsko-dulowską od synkli
nalnej ~apewne niecki Oświęcim-Przeciszów, o kie~unku pra
wie W- E. W kierunku północnym niecka omawiana ul~ga 
prawdopodobnie znacznemu spłyceniu ~ związku ze zbl!ża01em 
się do tektonicznego przedłużenia w kierunku zachodmm e~e: 
mentu kamienickiego". Brak wierceń na północ pd Trzeb1m 
i Młos~~wej nie pozwolił na zorientowanie się. w paleom.orfo
logji tej części niecki. W okolicy Chrzanowa op1sywa1;1a ni~c~a 
rozdziela się na dwa synklinalne ramio°:a. Jedno z mch, _sdn!e 
przez izobaty powierzchni karbońskie} podkreślone, b1eJ!~1e 
w kierunku zachodnim, drugie tworzy odnogę północ.ną o ~te· 
runku NW-SE, spłycając się ku północnemu-zach_odow1 w miarę 
zbliżania się do dwóch wypiętrzeń, które przedziela. 

Następne stadjum rozwojowe niecki synkl_inalnej chrza.now
sko - dulowskiej ilustruje nakreślona na mapie załączone) po
wierzchnia permska. W międzyczasie nieckę omawianą J?O~rył 
płaszcz utworów permskich o miąższ.ośc_i (o~oło_ 407_ m) na1~1ęk· 
szej w obszarze największego zagłęb1ema mecki (m1ę~zy N1ep_o: 
razem a Bolęcinem) zmniejszającej się wydatnie w kierunku JeJ 
brzegów południowych. Spowodowało to . dość wydat!le. spły
cenie się samej formy, a przedewszystk1em przesu~1ęc1e . się 
maximum jej zaklęśnięcia w kierunku półno~nym, y, r_e1on wier
cenia dulowskiego (na południe od DuloweJ). Dz1ęk1 .nakreśl<_>
nym izobatom powierzchni permskiej, można zda~ _sobie ogólnie 
sprawę z wyglądu niecki chrzanowska - dulowsk1e1 w ty~ cz~: 
sie. Niecka ta przedstawia się w tern stadjum w postaci d~sc 
graniastego, rozczłonkowanego, zwłaszcza od strony_ P?łud~10-
wej, kotlinowatego zaklęśnięcia, dochodząceg<;> ~ re1001e w1er· 
cenia dulowskiego 426 m głębokości. Zaklęśmęc1e to w I?ołud
niowej części rozdziela się na dwie odnogi, zaznac~one 1zoba: 
tarni 300, 200, a zwłaszcza 100 m. Odnoga wscho~ma o~chodz1 
w stronę Mirowa (kierunek NWN- SES), zachodnia o kierunku 
NE- SW odchodzi w stronę Siemoty i Babic. Cbarakterystycz
nem jest omijanie przez izobatę 100 m, przebiegającą prz.ez 
Regulicę, Siemotę, Płazę w stronę Chrzanowa, guzowa~o wyptę· 
trzonej partii karbonu między . Moc~ydłem a. _Wyg1ełzow~m~ 
Złożyć możnaby to na karb silne1 eroz)l permskteJ. która wyzło 
biła powierzchnię karbonu na linii Włosie~-Siemota, poprzecz· 
nie do przebiegu samego elementu tek~omcznego. W ~1erunku 
północnym niecka omawiana spłyca się szybko .. _Jaki kształt 
przybiera forma ta na zachód od Chrzanowa, mówic trudno ze 
względu na brak odpowiednich danych wiertniczych. Przypusz
czać można, na podstawie nakreślonych izobat permu (~00,100 ml, 
że rozdzielenie się niecki w okol_icy C_hrzanowa n_a dwie y,~pom
niane odnogi, z końcem permu Jest Jeszcze dośc wyr~znie za
znaczone, pomimo zamaskowania przez utwory permskie. 
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W czasie transgresji triasowej omawiana niecka chrzanow
sko - dulowska ulega dalszemu zasypywaniu przez osady morza 
triasowego. Jaką formę przybiera ona z początkiem trans
gresji średniojurajskiei odcyfrować można przy pomocy po
danej na załączonej mapie powierzchni trjasowej. W tym cza
sie rejon samej niecki zacieśnia się do obszaru między Regu
licami, Chrzanowem, Trzebionką a Filipowicami. W omawia
nem stadium niecka zatraca obserwowany jeszcze w permie 
kierunek NWN- SES na korzyść drugiego kierunku składowego 
WNW- ESE. Pierwszy ze wspomnianych kierunków zaznacza 
s!ę jeszcze w okolicy wiercenia dulowskiego i Nieporaza, pod
czas gdy kierunek drugi (WNW-ESE) posiada głębokie do 300 rn 
maximum zaklęśnięcia niecki między wierceniem dulowskiem 
a Trzebinią. Przypominać nie muszę, o czem była mowa w roz
działach poprzednich, że rozgrywające się przed transgresją 
średniojurajską ruchy liasowe, sfalowały złożone osady triasowe, 
dostosowując ich tektonikę do kształtowanego w dalszym ciągu 
planu hercyńskiego. Po cofnięciu się morza ku zachodowi 
co miało miejsce w kajprze, a przed zalewem posuwającego 
się od E i NE morza średniojurajskiego istnieje na obszarze 
omawianym okres lądowy, okres intensywnego działania czyn
ników erozyjna-denudacyjnych, w czasie którego lokalnie po
wstają glinki ogniotrwałe. Niszcząca działalność tego okresu 
przygotowała obszar dla następującej w dog~erze wielkiej trans· 
gresji morskiej. Po tej transgresji niecka opisywana przechodzi 
w następujące stadjum rozwojowe. 

Złożone przez transgresję jurajską osady, spowodowały za
cieśnienie niecki do obszaru między Trzebinią a wierceniem du
lowskiem. Na tym obszarze znajduje się maximum zaklęśnięcia 
niecki dochodzące 120 m głębokości, o kierunku WNW-ESE. 
Sama niecka przedstawia się w tym czasie w postaci łagodnego 
zagłębienia, między silniej morfologicznie podkreślonymi obsza· 
rami sąsiednimi na południu i północy. 

Wgląd w następne stadium rozwojowe niecki chrzanowsko
dulowskiej mamy dopiero po zalewie mioceńskim, gdyż trans
gresja kredowa mimo częściowego wdarcia się w naszkicowany 
ruchami dolna i średniokredowymi rów krzeszowicki, do obszaru 
niecki nie wtargnęła. Morze wdziera się do niecki chrzanowska· 
dulowskiei przez wykończony w okresie paleogeńskim rów krze· 
szowicki, wąską, długą zatoką, dopiero w miocenie. Osady przez 
nie złożone powodują ostateczne zasypanie i wyrównanie tej 
formy, a także rowu krzeszowickiego. 

Naszkicowana powyżej paleomorfologja niecki chrzanowsko
dulowskiej opisuje szereg jej stadjów rozwojowych. Poszcze
gólne stadia odcyfrować można tylko przy pomocy złożonych 
w danym czasie osadów, dlatego też nie opisywano paleomor
fologji niecki w czasie okresów lądowych, brak tu bowiem pra· 
wie zupełnie dokumentów orientacyjnych, którymi zawsze są 
osady. Opisano pięć stadiów rozwojowych tej niecki, po kar
bonie, po permie, gdzie miąższy osad kontynentalny i niespo-
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kojnych wód spowodował duże zmiany w ukształtowaniu samej 
niecki, następnie po poszczególnych transgresjach morskich, 
trjasowej, jurajskiej i mioceńskiej. Urzeźbienie niecki chrza
nowsko-dulowskiej w okresie dyluwjalny,m i aluwialnym, należy 
do morfologji. 

Uwagi końcowe. 

W rozdziałach poprzednich podano historię niecki chrza
nowsko-dulowskiej, a także rowu krzeszowickiego, przyczem 
jako aparatu rejestrującego rozgrywające się w danych jej fazach 
rozwojowych zjawiska, użyto osadów, złożonych przez poszcze
gólne obszar formy omawianej zalewające transgresje. Porówna
nie d~ięki dokładnie przez R. Micbaela ('20) opracowanym wynikom 
wierceń, miąższości osadów w poszczególnych punktach złożo
nych, z ogólnym ich charakterem petrograficznym i rozprze
strzenieniem, dało podstawę do naszkicowania paleomorfologji 
tej niecki. W porównaniu z morfologją, zauważa się, że forma 
ta jest konserwatywną, bowiem już od karbonu, przez cały ciąg 
dziejów, przedstawia się jako zaklęśnięcie morfologiczne (brak 
danych nie pozwolił mi odtworzyć jej dziejów przed karbonem). 
W permie jest ono głębokiem na 714 m (wiercenie regulickie ), 
spłyca się w miarę zasypywania osadami coraz młodszych 
transgresji, istnieje jednak do dziś. Erozyjna działalność odwad
niającej nieckę omawianą, o czem już wspomniano. sieci wodnej, 
powoduje powolne się jej pogłębianie i podkreślanie morfologicz
nych kontrastów z obrzeżającymi pasami wzgórzy. Przypusz
czać więc należy, iż w czasie poprzedzonej ruchami fałdowymi 
następnej transgresji morskiej odegra nakreśloną przez kon
sekwencję dziejów geologicznych rolę, którą odgrywa już od 
okresu karbońskiego. 

Pomimo ustawicznych zmian jakim ulega w ciągu czasu po
wierzchnia ziemi, czasem zupełnie jej wygląd zmieniających, 
istnieją na niej obszary, których tektonikę opartą na starych 
założeniach fałdowych, młodsze fałdowania wykańczają, rozbu
dowując tylko stary szkielet i dodając do niego coraz nowe 
szczegóły. Składowe elementy tektoniczne takich obszarów J?O· 
siadają charakter elementów konserwatywnych. Jedn-ym z takich 
elementów jest niecka chrzanowsko-dulowska, która w żadnem 
swem stadium rozwojowem nie zmienia swego charakteru niecki 
synklinalnej, co najlepiej uwidacznia złożona w niej serja osadów. 

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie w tym kierunku 
specjalnych badań na większą skalę zakrojonych, umożliwiłoby 
wyzyskanie paleomorfologji w kierunku odcyfrowywania i stu
diowania starych, wywierających duży wpływ Jla młodszą tekto
nikę, elementów, co miałoby duże znaczenie zwłaszcza przy 
badaniu stosunku Karpat do podłoża. 
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R E S UME 

„QUELQUES PROBLEMES P ALEOMORPHOLOGIQUES DANS LES 
ENVIRONS DE CRACOVIE" K o n rad K o n i o r . 

Dans les pages suivantes l'aule ur fait connaitre la mc rpholol!ie de la cu
ve tle Chrzanów-Dulowa, l'bistoire geologique de c e tle forme, ainsi que la conne
xioo de la paleomorpbologie de celle-ci avec la morpbologie. 

Lig nes d e structure de la t ectonique da ns les environ s d e Craco v ie. 

L'auleur decril les plus imporlanls elemeots tectoniques hercyniens dans !es 
environs de Cracovie. Ce sont: 

1. L'anticlinal Racławice - Szklary - Szczyglice - Dąbie, 

2. Le synclinal Żary - Niegoszowice - Cholerzyn, 
3. L'anliclinal Galman - Ostrężnica - Paczołtowice - Dębnik - Siedlec -

Młynki - Mników - Samborek - Rzeszotary, 
4. te synclinal Miękinia - Frywałd - Czułów - Zagacie, 
5. L'anticlinal Maczki-Siersza - Myślachowice - Nowa Góra - Filipowice 

(vallee Kamienice) - Tenczynek - Głuchówki - Brzeźnica, bordanl dans la partie 
occidentale du cóte septentrional la cuvette Chrzanów - Dulowa, 

6. Le grand synclinal Szczakowa - Balin - Nieporaz - Alwernia - Mirów
Spytkowice - Lgota, auquel se joint dans le9 environs de Chrzanów le synclinal 
parallele Dąb - Malikowska - Chrzanów (le maximum de la concavite de cel ele
ment a ele designe par le nom de cuvette Chrzanów - Dulowa), 

7. La surreclion Libiąż - Zagórze - Babice - Rozkochów - Miejsce - Ba
chowice - Frydrychowice, 

8. Le syclinal Oświęcim - Włosienica - Przeciszów. 
Les elements de structure de la teclonique dans la region de Cracovie, ci

tes plus haut, reproduils au moyen de cartes, de lravaux et materiaux de St. Za
ręc~ny (8, 9, 10. 13, 14), R. Micbae/ (20, 21), J. Nowak (27), F. Rutkowski (28), non 
moms a vec le concours de nouveaux forages, ces elements predisposes par les 
plissemenls caledoniens ont ete formes par !es mouvements bercyniens a la pe
riode du carboniferien superieur et du permien. Les mouvements ulterieurs, jura
siques, cretassiques et plus jeunes oni conslruil le lectonique d'apres le plan forme 
par ces plissements anlerieurs, provoquan l son developpement. qui le mena jus
qu' a son etat acluel. La formalion de la leclonique par les mouvements plus jeu
nes consislail dans l'addition de delails toujours nouveaux a la charpente cree 
par les mouvements hercyniens. relativement au caractere litholi)!ic;ue de depóls 
el de phenomenes de dislocation qui lerminent el font ressorlir la teclonique par
mi !es e lemenls parluculiers de slruclure. 

Es quisse des re lati ons paleographiques. 

L'auteur presente la repartition des conlinents el des mers a l'epoque des 
periodes geologiques particulieres et la reparlilion de l'epaisseur des depots de 
la periode donnee dans les limites de la cuvette synclinale Chrzanów-Dulowa, ce 
qui est en rapport avec le probleme en queslio.n. 

La plus ancienne formation, decouverte dans la region de Cracovie. se com
pose de dolomites et de calcaires du devonien moyen et superieur. c·esl le pro
duil d'une mer plus profonde subissant un lent desapprofondissement. A cetle 
epoque, depuis le devonien moyen iusqu'a la limile du calcaire carbonifere supe
rieur. nous observons une serie uniforme de sediments, cependant que le carac
tere de la faune temoigne du desapprofondissemenl successif de la mer. On il!
nore comment ce presenlait alors la cuvette Chrzanów - Dulowa. Il est probable 
que deja a cetle e;ioque existait quelque predisposilicn a la slructure du fond ce 
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!'ocean creant les condilions ulterieurs qui, a la periode des mouvemenls hercy
niens oni cause le developpemenl du synclinal a cel endroil. 

' Des le debut de la periode carboniferienne on rcmarque la retrogradalion 
leote de la mer vers le nord. En rapporl a ce phenomene se lrouve la dil[eren• 
ciation des sediments du carboniferien inferieur. A l'epoque des etages superieurs 
du carboniferien la ligoe litlorale se relire eocore plus loin vers le nord. La earle 
du prof. J. Nowak (27, p. 121) illustre le mieux les. relat_ions de _ce temps-la. Dans 
les parties superieures debulent les mouvements hercyi:uens qui oni r~ndu _pos
sible l'irruption, plusieurs fois repetee, de la mer avomnante sur la region discu• 
tee. Cela est indique par la presence da la laune marine, bien conservee, eonie-. 
nue dans les couches de ces periodes - (ait remarque plus d'une fois (Zoręczny, 
Makowski, Rutkowski). Vers la fin de la periode carboniferienne, l'edifice struclu
rai de la lectonique hercynienne est deja acheve; ce n'est plus que dans les par• 
ties synclinales des principaux elements tectoniques que se manifeslent encore 
!es eruptions volcaniques. La cuvelte Chrzanów - Dulowa existe deja dans le car: 
boniferien, a cetle di((erence que son maximum se trouve au S W de celu1 
que l' on observe dans la forma lion ulterieure. Cette opinion est confirmee par 
l'apparition dans les environs de Libiąż et Chrzanów des niveaux superieurs du 
carboniferien productif. doni la partie superieure ut representee (T. Bocbeński 
J2) par le slephanien inferieur. li faut donc accepter que dans c~tte partie _du 
bassin houiller se trouvaient des conditions favorables. permettant 1 accumulahon 
uniforme du materie! pendant une aussi longue periode de temps. malitre les mou
vements des plus qui se poursuivent deja dans sa partie superieure_. Ce ge_nre de 
conditions a pu etre dicie par l'enfoncement du substratum carbomfere, s appro
fondissant a cause de !'action des mouvemenls qui developpent ici un synclinal. 
el aussi par les depols du culm, relativemenl du calcaire carbonifere. La plus 
jeune periode de l'epoque carboniferienne (stephanien superieur), c'est la periode 
des mouvemenls les plus intenses dans la region discutee). . . 

Subsequemmenl apparait la section continentale de la formahon perm1enne. 
A celle epoque, dans la partie mentionnee du bassin houiller, les ele!°e~ts tecto
niques deja formes, sont recouverls par le manteau des gres de Karmow1ce et de 
Kwaczała. Au-dessus des gres cites, comme l'indique St. Zc:ręczny (14ł, apparait 
dans les environs de Karniowice et de Filipowic1: le traverbn de Karmow1ce. Le 
manteau des gres de Kwaczała recouvrant la partie mentionnee du bassin houiller, 
depose sur la surface carbonifere ricbement sculplee - n'est pas unifor"?e· .. Li:s 
profils des forages el la earle de la sudace du permien, bos~e sur ceux-c1, I md1-
quent aussi nettement que possible. Il resulte de la compara1son des deux s~rf~
ces que le maximum de l'enloncemenl de la cuvelle Chrzanów - Dul?wa, qu~ git 
dans les environs de Nieporaz, grace a son recouvrement par les depots perm1en1 
comptant ici jusqu'a 407 m d'epaisseur- passe a la direclion sept~n.lr~onale dans 
!es environs de Dulowa, ou il durera jusqu'au miocene. La earle c1-1omte, fondee 
sur la earle de St. Zaręczny (14) el !es forages, presente I' extension universelle 
des sediments permiens. 

Dans le zechslein" de bule la transgression marine rendue evidente par !es 
conglomerats d; Myślachowice (J. Samsonowicz (29) est d'avi~ que ces conglo?1e· 
rats apparliennent au „zecbstein"), et par !es luls crees_ posteneurement. de meme 
par les argiles rouges et \es. grb. Le~ conglomerats c•t~s ,commence~l la l?ngue 
serie des affleurements tnas1ques, sed1ment de la mer, qui s approfond1t peu a peu. 

Dans le „muschelkalk" moyen la mer triasique atteint la plus grande pro• 
fondeur. puis relrograde lentemenl (ce qu'a deja souligne St. Zaręczny (14) apres 
avoir depose dans le „keuper" les sedimenls sublittorales en form_e ~e cb1stes 
bigarres. et les littorales en forme de graviers. Les bords de la mer tnas1que da~s 
les limites de la region consideree ont ete indiques en generał sur la carte c1• 
jointe. L'epaisseur du sediment, provoquant l'encombrement prolonge de la cu• 
vette Chrzanów - Dulowa, est la plus grande au maximum de l'affaissement de la 
cuvelle au S du Dulowa (143 m) et s"amincit dans la d irection de ses bord_s. La 
surface triasique dans les limites de la cuvetle Chrzanów - Dulowa est hguree 
sur la carte. Subvient la periode continentale, duran! laquelle se forment dans des 
conditionl speciales les argiles incombustibles. Cetle p_eriode est en meme temps 
celle de l'activile plus intense des mouvements orogemques provoquant le piu
semeni des couches triasiques en concordance avec la struclure de la lectomque 
de la region. d'accord avec les anciens principl's accuses par les mouvements 
bercyniens. 
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Au debut du dogger, la region consideree est engloutie par la grande trans
gression marine avanc;ant du NE; son debut est indique par !es sedimenls macro
clastiques, les conglomerats, !es gres et par l'oolitbe de Balin. La mer qui s'ap• 
profondit dans le dogger superieur et se desapprofondit (en tant qu'il s'agit de la 
region consideree) dans le malm superieur, a laisse une serie de depóts caracte
risanl ces stades particuliers. La Ligne littorale de la mer jurassique est nettement 
evidente grace au bon etat de conservatlon des conglomerats et des gres fonda
mentaux. La cuvette Chrzanów - Dulowa, subsequemment remplie a nouveau par 
la mer jurassique, deposant au maximum de sa profondeur (au S de Dulowa) le 
sediment le plus epais (163 m) - se presenle a la fin de la periode jurassique 
en forme de gile legerement concave a direction de l'axe WNW • ESE. Ses di
mensions et sa structure a cette epoque soul representees sur la carte de la sur
face jurassique. Vers la fin de la periode jurassique la mer retrograde abandon· 
nant le lerrain occupe dans la region consideree. Son retour a la region precitee, 
notammenl a sa partie orientale, indique par des conglomerals et des gres repo
sant lransgressivement sur les calcaires jurassiques, a lieu seulemenl au cenoma
nien. A cetle epoque, la region discutee, subit de nouveau l'influence puissanle 
de la denudation et de l'erosion. Cela provient de ce que la vieille tectonique 
est dans la sui te for mee et completee par les mouvements alors actifs, relies a I' oro
gene des Carpates. Leur travail provoqua entre autres les pbenomenes de dislo
cation plus intenses a direction presque WE, predisposanl la formation ullerieure 
de la fosse de Krzeszowice. 

Ces facteurs sculptenl intensivement le lerrain emerge, et dans les parties 
recouvertes par les sedimenls jurassiques, plissees sous la pression des mouve
ments precites, menent au developpement des phenomemes du Karst. Au debut 
du cenomanien, la mer fait irruplion par voie de deux golfes dans le, synclinaux 
developpes a l'epoque du cretace inferieur. Le long de la berge richement sculp· 
lee et abradee, la mer depose, egalement dans !es entonnoirs du Karst, !es con
glomerats, ensuite !es gres et les marnes parfois sablonneuses. et, dans l'approfon
dissemenl successif, les calcaires marneux et la roche cretacee (opoka). Ces se
dimenls representent !es etages: cenomanien, luronien et senonien. Le hord de la 
mer cretacee est fifure sur la carte ci-jointe. 

A la periode du paleogene, la region precitee eal un continent. La mer 
a retrograde en connexion avec les changements de ses bords, provoques pas la 
grande intensite des processus qui oni lieu dans les Carpales et influenl a un 
haut degre sur la region consideree: 1) ils font ressortir !es vieux elemenls, sur
tout aux poinls ou ces derniers ont la direclion WNW-ESE, proche de la direction 
parallele, 2) ils adaptenl les couches du cretace a l'edifice tectonique deja pres 
d'etre complete, conformemenf aux plans carpatiques, et appuye sur l'ancienne 
slruclure. Le plan carpalique consislans dans l'inlroduction des deformations pa
ralleles, deja accuse dans le crelace inferfeur et moyen. mene durant cetle epo
que a la formalion presque definilive de la fosse de Krzeszowice (dans l'aquita
nien), reliant celle-la a la cuvette Chrzanów-Dulowa. L'erosion et la denudalion 
ont sculpte le terrain intensivemenl, rendant son aspect generał semblable a celui 
de nos jours. 

Dans le miocene, la region precilee a ete envabie par la mer pour la der• 
niere fois. Les eaux oni trao1gresse, inondant uo ter rain a riche sculpture mor
phologique, ce qui a ctee le parcours extrememenl interessant de la ligne litto
rale, conlournant !es golfes qui penetrenl bien avant dans le continent. La mer 
miocene a laisse, comme au lemps des autres transgressioos, toute une serie de 
depots reposant sur un substratum do a des si~cles divers. Aux types les plus 
caracteristlques appartiennent !es calcaires a huitres, qui representent le type 
le plus littoral, les sables, les aritiles gris, parfois sablonneux et les gypses. La 
reparlition de continents et des mers dans le miocene est figuree sur la carte 
ci-jointe. La cuvette Chrzanów-Dulowa a ete remplie et egalisee par les depots 
miocenes. Du moment que dans le miocene superieur la mer retrograde vers 
I' orient. la region discutee devienl un continent. 

Coup d'oeil aur l 'hłatołre d e la cuvette 
Chrzanów-Dulowa et la foaae de Krzeszowice. 

n resulte des consideralions enoncees dans le cbapitre precedent que la 
cuvelle Chrzanów-Dulowa, exislant deja dans le carboniferien, a ete predisposee 
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par la structure du font de la mer du devonien superieur. Dans le carbonilerien, 
deja tant soi! peu a S W de sa forme acluelle, nous observons une cavile, dont 
le maximum denote l'apparition des couches productives !es plus jeunes dans les 
environs de Libiąż el Chrzanów. Les mouvements hercyniens, plissanl le lerrain 
mentionne suivat le plan caledonien, creent a N E de la cavite de forme deja 
anterieure un synclinal qui. comme element conse~vatif durera jusqu'a nos jours. 
Fait caracteristique, au cours de la longue periode pendant laquelle les mouve
ments de plissements et de lransgressions marines oni change bien des fois 
l'aspect du Łerrain considere, nou ne renconlrons nulle part dans !es limiles de 
la cuvetle Chrzanów-Dulowa le pbenomene d'inversion. Au cours de toute la lon
gue periode hislorique la cuvelle est indiquee a chaque stage de devoloppement 
par une cavile morpbologique. 

A la lin du carboniferien, la cuvelle Chrzanów-Dulowa se presente en for
me de gile, morphologiquement tres accuse: son maximum se lrouvait dans les 
environs de Nieporaz. A la periode de permien les sediments, deposes dans les 
e nvirons de Nieporaz au maximum d'epaisseur (407 m), provoquent le deplace
ment du lerrain du plus grand enfoncemenl de la cavite au nord, dans la direc
tion des alenlours au sud de Dulowa. Au temps de la lransgression triasique. le 
maximum d'epaisseur du sediment. depose dans cetle partie du lerrain par la mer 
(143 m), se laisse observer aux alentours de Nieporaz el dans la forage de Duło
wa au centre de la cuvetle, tandis que vers les bords l'epaisseur s'amincit. La 
subsequente transgression jurassique trouve la cuvelte Chrzanów-Dulowa bornee 
par les plis; ements liasiques dans son etendue a l'occident, mais accusee plus 
energiquement. La mer jurassique adaptant ses contours a la forme et au parcours 
du bord de la cuvette conservative, decrite ci-dessus, cree un golfe avance vers 
l'occident. Dans ce golfe, le long des cetes, la mer a depose des conglomerats 
el des gres, puis des limons, des marnes et des calcaires. L' epaisseur du sedi
ment depose au temps de la transgression jurassique est, de meme que celle des 
depols triasiques, la plus grande dans la region du maximum de l'enfoncemenl de 
la cuvette. el diminue remarquablement vers ses bords. Au lerme de la periode 
jurassique, la cuvette en queslion est deja remplie par les depóls a tel point, 
qu'elle forme une sorie de leger affaissement du terrain. Comme nous l'avons 
deja mentionne d10s le chapitre precedent, !es mouvemenls du crelace inlerieur 
et moyen. completant la vieille tectonique d'accord avec les plans carpatiques. 
accomplisent le developpement du synclinal de Krzeszowice. C'est alors que la 
fosse de Krzeszowice se laisse voir tout-a-fait nettemenl, de meme que la jonction 
posterieure la cuvetle Cbrzanów-Dulowa. La mer du crelace superieur penelree 
au font du continent par le synclinal c ite. La mer n'envabit pas la cuvette Chrza
nów-Dulowa pour cause du laible abaissement de la partie du terrain dans les 
environs de Krzeszowice. A la fin du paleogene la losse de Krzeszowice deja 
completement developpee relie la cuvelte Chrzanów-Dulowa a la cavite syncli
nah il !'orient, presentant en effet une forme concave, l ongue, etroite. C'est par 
la que la derniere transgression miocene de cette region a penetre au fond du 
continent. Cetle transgression provoque l'encombrement de toute la cavite consi
deree. Durant le pliocene la region citee elait un continent sculple par !es fac
teurs d 'erosion et de denudation. Nous passons au diluvium. A cetle epoque la 
sculpture du terrain est toute proche de celle de nos jours. L'aclivite du glacier 
septentrional s'avan,;:anl vers S se reduil au processus d'egalisation et d'arrondis
semeol des plus hautes elevations, surtout dans la zone des collines au N et S 
de la fosse de Krzeszowice, a l'approlondissement repete de certaines formes, 
ainsi que de l'accumulation de blocs erratiques sur ce terrain el des sables dans 
!es parties inferieures des vallees. Apres la retrogradation du glacier, le loess 
recouvre le, pentes des collines, et, ,;:a el la, les anciennes lormations moraini
ques et lluviales, situees plus bas. La cuvette Chrzanów - Dulowa el la fosse 
de Krzeszowice oot ete couvertes ensemble d'un manteau de sables et de glatses, 
et par ci par la de graviers d'une epaisseur encore aujourd'hui de 30 m environ. 
Dans son stage acluel la cuvette Chrzanów -Dulowa lorme une cavite presque 
imperceplible qui se relie morphologiquement a la losse de Krzeszowice a !'orient. 
tandis qu'a l'occident de Chrzanów elle s'unit avec la cuvette de Dąb. doni le fond 
s"eleve a 282 m au-dessus du niveau de la mer dans les environs de Piła. Mie
chów el Chrzanów. Du cóte septentrional et meridional ceł enfoncemt-n! est 
eocaisse par une serie d'elevations atteignant au S iusqu'a 400 m, et au N 460 m 
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de hauteur absolue. L'action erosive du reseau lluvial en question provoque 
l'approfondissemenl successif mais continu de celle lorme et lai! ressortir !es con
trastes morpbologiques avec les zones des collines aux alentours, preparanl lenie
meni celle cavite a une nouvelle periode bistorique, ou elle jouera sans doute le role 
indique par les vieux principes hercyniens et complique par !es plans carpaliques. 

Pal eomorpbologie d e la cuvette Chrzanów • Dulowa, 

Je distingue la paleomorphologie„ consacree a l'examen de la slructure du 
terrain pendant !es anciennes periodes de l'bistoire de la terre, de la morpbolo
gie qui s'occupe de la structure actuelle de la surface terreslre, parfois aussi de 
celle du diluvium. La dillerence cardinale entre !es deux conceptions consiste 
dans la diversite des pbenomenes formant le relief du terrain aujourd'hui, et m~me 
a l'epoque diluvienne, et des phenomenes semblables a des periodes anterieures. 

Quelle e.t la forme de la cuvette Chrzanów-Dulowa avant le carboniferien 
et pendant le carboniferlen inferieur - il est impossible de preciser par suile du 
manque dt forages. li est possible de commencer l'etude paleomorphologique de 
celle forme seulement par le carboniferien. car c'est la connaissance de la sur
face carbonifere qui devra servir de base a cetle etude. La cuvette Chrzanów
Dulowa se presente deja a celle epoque comme un synclinal developpe par les 
mouvements bercyniens. On l'aper,;:oit en lorme d'une cavite oblongue a direction 
presque W N W - ES E dans la region entre Bolęcin et Nieporaz, et N W N - SE S 
entre Nieporaz et Mirów. Le maximum de l'enfoncement d e celle forme se montre 
alors entre Bolęcin el Nieporaz, alteignant jusqu'a 714 m de prolondeur (lorage 
de Regulice) au-dessous du niveau actuel. Dans la direction vers S de Nieporaz, 
la cuvette s'aplanit peu a peu. ce qui est visible sur la carte et les profils ci-joinls. 
Dans la direction orientale, s'aplanissant encore, elle passe au bombement de 
Tenczynek, dont la morphologie est a cetle epoque accusee plus energiquement. 
Comme l'indiquent !es isobates de la surlace du carboniferien, la cuvette precitee 
passe lenlement dans le sens W est SW a la surrection Libiąż-Babice-Miejsce. 
Vers le nord, la cuvette s'aplanit remarquablement. Dans les environs de Chrza
nów elle se divise en deux brancbes synclinales. L'une d'elles vigoureusement 
accusee par !es isobates de la surface carbonifere passe vers l'occident: l'aulre 
lorme la brancbe septentrionale a direclion N W - SE, s'aplanissant dans l e sens 
N W a mesure que se rapprochent !es deux surrections qu'elle separe. 

La surlace du permien, figuree sur la carte, illuslre le stage subsequent de 
la cuvette synclioale de Chrzanów-Dulowa. Enlre-lemps la cuvette en queslion 
a ete recouverte par le manteau des sediments permiennes au maximum d'epais
seur (407 m) dans les limites du plus profond gile de la cuvelle entre Nieporaz 
et Bolęcin. et se reduisant sensiblement dans la direction de ses bords meridio
naux. Cela a provoque le desapprofondissement assez evident de la lorme meme, 
et en premier lieu. la lranslocation dans la direction septentrionale du maximum 
de son enloncement dans la region du forage de Dulowa (au S de Dulowa). Grice 
aux isobates indiques de la surlace du permien, il est en generał possible de 
se laire une idee de l'aspect de la cuvette Cbrzanów-Dulowa a cette epoque. La 
cuvetle se presente en forme de gile assez angulaire, divise surtout du cole meri
dional. et parvenant aux environs du forage de Dulowa jusqu'a 426 m de pro
londeur relative. L'enfoncement se divise dans sa partie meridionale en deux 
branches, indiquees par des isobates de 300 m. 200 m, e t surtout par l'isobate 
de 100 m. La branche orientale passe vers Mirów (direction N W N - SE S) -
la branche occidentale a direction NE - S W vers Siemota et Babice. Dans la 
direction septentrionale la cuvette en question se desapprofondit rapidement. 
La division de Ja cuvette en deux brancbes se montre encore bien distinctement 
a la fin du oermien. malgre qu'elle soit masquee par les lormations permiennes. 

Lors de la transgression triasique, la cuvetle Chrzanów-Dulowa est dans la 
suite comblee par !es depóls de la mer triasique. La region de la cuvette elle
meme se retrecit comprenant seulement le terrain entre Regulice, Chrzanów, 
Trzebionka el Filipowice. Dans le stage considere, l a cuvette renonce a la di
rection N W N - SE S, observee encore dans le permien. en faveur de la seconde 
direction complemenlaire W N W - ES E. La premiere des directions citees se 
fait encore remarquer dans les environs du lorage de Dulowa et Nieporaz, tandis 
que la seconde direclion (W N W - ES E) possede le maximum d'enfoncement de 
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la cuvette jusqu'a 300 m de proloodeur entre le lorage de Dulowa et Trzebinia. 
Ap res la retrogradation de la mer vers I' occidenl, ce qui a eu lieu au temps du 
keuper, mais avant, l'iovasion de la mer du jura moyen avan~ant de E a NE. 
debute la periode continentale, pendant laquelle apparaissent localement les argi
les plastiques. Les mouvemenls de plissements et !'action destructive de cette 
periode a prepare le lerrain pour la suivante, l!rande lransgression marine au cours 
du dogger. Les sediments deposes par la transgression ont provoque le retrecis
sement du terrain de la cuvette, hornee a la region entre Trzebinia et le lorage 
de Dulowa. Dans cetle region se trouve le maximum de l'enloncement de la 
cuvetle a direction W N W - ES E, atleignant jusqu'a 120 m de profondeur. La 
cuvette elle-meme offre a cette epoque l'aspect d'un enfoncement peu prolond 
entre !es regions avoisinantes au S et N, a morpholol!ie plus vigoureusement accusee 
par les mouvemeots liasiques. 

A la suite de la submersioo mioceoe, nous avoos la possibilite d'etudier le 
stal!e succe~sif du developpement de la cuvette Chrzanów-Dulowa. A cetle epoque 
la mer a fait irruption dans la cuvette Chrzanów-Dulowa par voie de la fosse de 
de Krzeszowice, completee dans le paleogene, par uo golfe etroit, prolooge. Les 
sedimeots deposes ont provoque le comblemeot delioitil et l'egalisation de cetle 
lorme, ainsi que de la losse de Kn:eszowice. 

La paleomorphologie de la cuvette Chrzanów-Dulowa, doni nous veooos de 
faire une esquisse. decr il une serie de ses stages de developpemeot; apres le 
carbooilerieo et le permieo, ou le dep6t continental plus epais a provoque de 
grands changemeots dans la structure de la cuvette meme, eosuite, apres !es 
transgressioos marines particulieres: triasique, jurassique et miocene. La sculp
ture de la cuvette Chrzaoów-Dulowa aux periodes diluvieone et alluviale appar• 
tient deja a la morphologie. 

C o n c 1 u s i o n . 

Dans les cbapitres precedents nous avons presente l'histoire de la cuvetle 
Chrzanów-Dulowa, ainsi que celle de la fosse de Krzeszowice. Comme appareil 
enregistreur des pbenomenes apparaissant dans les phases donnees du develop• 
pement de la cuvette, nous ont servi les sediments deposes par les transgressions 
particulieres submergeant le terrain en question. La comparaison de l'epaisseur 
des sediments depo1es dans des points particuliers avec le caractere generał 
petrographique et la repartition de ces sediments a ete la base de l'esquisse de 
la paleomorphologie de cetle cuvette. Sous le rapport morphologique cetle lorme 
est con,ervative, puisque pendant tout le cours de l'bistoire a partir du carboni• 
ferien, elle se presente comme un enfoncement morphologique. A la periode du 
permien elle compte 714 m de proloodeur. et tout en se desapprolondissant a me
sure du remplissage par les depóts des transgressions toujours plus jeunes, elle 
existe jusqu' aujourd'hui. L'action d'erosion du reseau fluv ial. assecbant la cu• 
vette discutee, cause son lent approlondissement et accuse !es contrastes mor· 
pbologiques avec les zones des collines qui !es encaissent. Il faut supposer qu'au 
temps de la suivante transgression marine, precedee par !es mouvements de plisse
ment, la cuvette jouera le róle qui lui est dicie par la consequence de l'histoire 
geologique, e t qu'elle joue deja a partir du carboniferien. 

Malgre les changements continus que subit la surlace de la terre au cours 
des a.ges, changements qui parfois modilient totalement son aspect, il existe des 
regions, dont la tectonique, appuyee sur les vieux principea de plissement. est 
complelee par des plissements plus jeunes qui amplifient seulement la vieille 
charpente, l'enrichissant toujours par de nouveaux details. Les elements compo• 
sant la tectonique de pareilles regions possedent le caraclere d'elements conser· 
vatifs. La cuvette Chrzanów-Dulowa presente un de ces elements; a aucun de ses 
stages de developpemet, elle ne change pas son caraclere de cuvette synclinale, 
ce que met le mieux en evidence la serie des sediments qui y sont deposes. Il 
est indubitable que des recherches speciales, organisees dans ce sens sur une 
plus vaste echelle. permettraient de mettre a profit la paleomorphologie, dans le 
but de dechiffrer et d'etudier les vieux elements qui influenl prodigieusement sur 
la teclonique plus jeune. Cela aurait une signification remarquable, en premier 
lieu pour l'examen du rapport des Carpates au substratum. 
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JAN STEBNO W SKI 

ROZWÓJ KARTOGRAFJI - WOBEC ZAGAJ)NIEŃ 
WOJSKOWYCH W STAROŻYTNOŚCI 

WSTĘP. 

Zagadnienie zbrojnej obrony danego kraju jest wieczysc1e 
związane z jego położeniem geograficznem i jego obrazem topo
graficznym. Oto założenie, które w obliczu historii i świado
mości naukowej, urasta do rozmiarów aksjomatu nawet wtedy, 
gdyby w rozwinięciu tego założenia historia zataiła przed nami 
te materiały, których niewzruszoną istotą była tajemnica. Aksjo
matem nazywam je dlatego, ponieważ jest ono nietylko rezul
tatem jakiegoś wypracowanego programu wzgl. doktryny wojen
nej, lecz prawem, które na rozmaitych stopniach cywilizacji. 
całkowicie się pokrywało z życiem. 

Badania etnologiczne wykazały, że prawem tern rządzą się 
nawet ludzie niecywilizowani i jest ono im wrodzone tak samo, 
jak wrodzonym jest instynkt samozachowawczy obrony. Wystar
czy rozejrzeć się w materiałach kartograficznych, które nam 
uczeni podróżnicy przywieźli z wysp Karolińskich, Melanezyj
skich, Polynezyjskich, wysp Marshalla, Labradorui - z półnot
nych krajów Azji i Ameryki oraz połudn. Afryki ). Poznaliśmy 
szereg szkiców kartograficznych Indjan, Murzynów, Czukczów 
i Eskimosów, służących nietylko do celów gospodarczych, -
polowań i połowu ryb w zatokach, ale również i dla celów 
obronnych. Jednym z najciekawszych takich dokumentów jest 
11historja roku", namalowana przez eskimosów na skórze, gdzie 
oprócz zarysów pobrzeża morskiego przedstawione są wyniosłości 
terenu, bagna i mielizny na morzu. Na podstawie tych właśnie 
szczegółów udało się kpt. Herendeenowi uzgodnić ten plan 
z położeniem rzeczywistem, (geograficznem) 2). Było to określe-

1) Drober Wolfg.: Kartographie der Nalurvolkern. (Dissertation). Erlangen 1903. 
1) Walter Hoffman: The graphic of the eskimos; Smithsonian Institution. 

Washington 1897,' p. 938- 944. 
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nie granic terenu, który eskimosi uważali za zajęty przez siebie 
dla wyłącznej eksploatacji. Naczelny dowódca plemienia Maori 
w Nowej Zelandii (w poł. XIX w.), informował podróżnika, że 
ich starszy wojownik stara się zawsze przed bitwą wyrysować 
jej plan na piasku z uwzględnieniem szczegółów terenowych, 
(topograficznych) i kopję tej mapki podaje nam Hochstetter 3). 
Carver opowiada, że jego przewodnik ze szczepu Czipewaj 
(Chipeway) - Indianin narysował w celach obronnych plan 
miasta Ottagaumies na korze brzozowej. Charakterystycznem 
jest, że owe mapy były dostępne tylko naczelnikom, gdyż pod
legały one tajemnicy, której naruszenie pociągało za sobą zaklę
cie „tabu", lub śmierć. Obserwacje te osięgnięte drogą etnologiczną 
pozwalają nam zrozumieć rysunki i sceny ryte na kamieniu, lub 
malowane na wazach z epoki prastarych kultur, gdzie scenom 
wojennym towarzyszą często pewne wskazania terenowe, por. 
ryc. 14

) i 2. 

1(111tura malouJatycka. Eg-lpt. 

Sięgając wzrokiem w odległe czasy bistoryczne, przedewszyst
kiem na obszarach starożytnej kultury małoazjatyckiej, odnajdu
jemy dość sporą ilosć świadectw w postaci ułamków płasko
rzeźb kamiennych, tabliczek glinianych lub malowideł (glazur. 
na wypal. cegle), przedstawiających sceny wojenne o zarysach 
terenu, lub plany fortyfikacyj i obozów. Wizerunki te ujęte są 
bądź jako sceny z lotu ptaka, w których okoliczności terenowe 
widziane są wprawdzie z góry, ale rozmieszczone w nich obiekty 
i figury ludzkie z przyczyn nieopanowania skrótów perspekty
wicznych potraktowane są w rysunku bocznym i te stanowią 
typ jeden, - bądź też jako czysty rzut poziomy w charakterze 
planu, stanowiące typ drugi. Z powodu braku miejsca w tej 
pracy na rozważania zagadnień co do istnienia wzgl. rozwoju 
kartografii w starożytności oraz jej elementów zasadniczych, 
ograniczamy się jedynie do odróżnienia tych dwóch grup, -
z których druga, t. j. plany pozwalają nam łatwiej wniknąć 
w intencje malarskie grupy pierwszej. Obydv.ie te grupy repre
zentowane są głównie w kulturze staro-assyryjskiej i te posiadają 
jednak dla historii inne znaczenie niż siostrzane rysunki staro
żytnego Egiptu. Rommel w swojej historii podaje rycinę przed
stawiającą assyryiską wyprawę Assur-bani-pala przeciw Te'um
man'owi królowi Suzy, która obok scen przemarszu wojsk zwy
cięskich i śladów klęski suzańczyków, daje prawie już wykształ
cony plan topograficzny obiektu obleganego i sąsiadującego 
terenu 5). Główny nacisk położono tu na obronne mury i cyta
delę twierdzy, na okalającą rzekę z jednej a kanał z drugiej 

1) F. v. Jlochstetter: Neuseeland. Stuttgart 1863. p. 265. 
4) Kiihn Herbert: Die Kunst der Primitiven... Miinchen 1913. p. 63. 
') Hommel Fritz: Geschichte Babyloniens. und Assyriens. Algem. Geschichte 

in Einzeldarstellung hersgb. v. Oncken. Berlin 1885 (Layard: Monuments, 2-me serie pl. 49). 
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strony - mniejszy zaś na dzielnicę zamieszkałą Madaktu, która 
w wojennym tym planie podrzędniei.szą grała rolę._ Jest ~o ':°o~e 
najdokładniejszy wizerunek ufortyfikowanego m1asta, 1ak1 s1ę 
nam zachował z kultury assyryjskiej, nie wyłączając wzorów 
broni i wozów wojennych, oraz symbolu klęski wyrażającego 
się w szczątkach armii suzańskiej potopionej w rzece 6), - por. 
ryc. 3· f f k · k · Jak wyglądał cz_ysty_ plan ~wierdzy i .o~ty i ~cyJ po ~zu1~ 
nam wizerunek z Ku1ung1k, gdz1e od w1elk1e1 rzeki, opływa1ące1, 
miasto okolone dwoma murami, prowadzi jeszcze mur trzeci, 
z głazów kamiennych 7). (Ryc., 4 i 5). Dla nas char_akterys_tycznym 
jest fakt, ie przeważn3: czę~c tak1~h pl~nów związana 1es_t ~e~
pośrednio z wyprawami wo1ennem1. Wiadomo nam rówmez, ze 
istniały itinerarja (drożnie) wojskowe Assyryjczyków i te obcho
dzą nas na równi z kartograf ją, jako stanowiące jej surogat 8). 

Należałoby teraz postawić sobie pytanie,- dla jakich celów 
sporządzane były te rysunki i w jakim pozo.stawały stosunk~ 
do zagadnień wojskowych? ?acbodzą tu . dwie ewe~tualn~ści: 
przeważna część tych zabytkow, to szczątki płaskorzezb związa
nych architektonicznie z jakimś monumentem wzniesionym na 
chwałę zwycięskiego króla i te mniej lub więcej wie~nie prze_d
stawiają czyn wojenny dokonany przez niego wzgl. Jego armJęi 
drui:!a część, to plany sporządzone na tabl. glinianych, m.armurze 
lub kamieniu dla celów ćwiczebnych, oraz dla kształcema budo
wniczych fortyfikacyj i oficerów. Nie będzie przesadą, jeżeli na 
podstawie istniejących materiałów wyrazimy pogląd, że były to 
iedyne środowiska, które obserwacją geograficzną i topograficz~ą 
kraiu zajmowały się - w przeciwieństwie do kasty kapłańsk1e1 
uwikłanej w swoich kosmogoniach.11

) 
10

) (Por. ryc. 6). 
U starożytnych Egipcjan znajdujemy mniej dokumentów P?· 

trzebnych naszym poszukiwaniom, z tej prostej przyczyny,. ze 
będący u nich w użyciu papirus znacznie prędzej ulegał znis~: 
czeniu niż łupki babilońsko-assyryjskie, ale zato też pozos.taw1h 
nam Egipcjanie znacznie ciekawszy i pełniejszy ob.raz l<ra1u, to
warzyszący nieodłącznie wizerunkom wypraw wo1en.nych fara
onów. Wprawdzie nie są to plany rysowane, ale ra~ze1. obrazo'"'.e 
opisy związane pod względem graficznym prawie młeslralm.e 
z pismem (hieroglifami), również pochodzenia obrazowego. W opi
sach tych Egipcjanie posługując się symbolami, opiewają nie tylko 
szczegółowy podział Egiptu (Nomos), ale częstokroć przedsta-

~i Perrot G. et Chipiez Cb: Histoire de l'art dans l'anliquite, Paris 1884, 
p. 343. (Layard: op. cit.). 

1) Meissner Br: Baby!. u. Assyrien; Kulturgcschichtliche Bibliothek. I B. 
Heidelberg 1920. 

") Johns C. H. W: Assyrian deeds and documents. 1906; oraz: Assarh~don Stelenischrift. Vorasiatische Schriftdenkmiiler der Konigl. Museum zu Berlin I 
Nr. 38 p. 39 i nast. 

' ) Jeremias Allr: Handbuch der altorienta lischen Ge isteskultur. Leipzig 1913. 
'°> Winkler H: Himmel und Weltbild der Babylonien; Der Alte Orient. Jabrg. 

Ili. Heft 2 3. Leipzig 1903. 
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lłrugh Smith. 
Kllhn: Die K1ms! d. Pl"imil. 

Ryc. 1. Topograficzny rysunek Australczyków; ćwicz. bojowe, (na korze brzozowej). 
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w1a1ą topografię kraju, a nawet obszary zajęte w wyprawach.UJ 
Gdy chodzi o poszukiwania materiału do starożytnej kartografii 
Egipcjan, to szereg badaczy chce go odnaleźć w tych wszystkich 
zabytkach, w których dochodzi do głosu rzut poziomy obrazu 
(z lotu ptaka), przez jego podobieństwo do planu. Co do tych 
ostatnich w szczególności, - od czasów Reinganuma 12) - a nie 
wyłączając Brugscha H. ustalił się błąd, przez zbyt szerokie 
uogólnienie poglądu, jakoby one stanowiły korzeń istniejącej 
w Egipcie starożytnym kartografii, i pogląd ten od 95 lat do
chował się do czasów ostatnich. Doszło do tego, że Eckert 
mając na myśli (znany) 11plan kopalni w Nubii", utrzymuje że 
"man diirfte sie bei Herstellung grosserer und amfassenderer 
Karten, die auf Befehl Ramses II entworfen worden sind, ver
wandt baben. Brugsch zweifelt nicht an dieser Moglichkeit, ... " 18

). 

Jakkolwiek nie mam teraz pod ręką dzieła Brugscba, jednak do
brze to pamiętam, że zdania takiego w powyższem - lub równo
rzędnem znaczeniu jak w„verwandt zu haben", Brugsch nie wy
powiedział 14

) . Pozatem zresztą wiadomości Eustacjusa w Koment. 
do Dionisiosa Perieget. oraz Apolloniusa z Rodios w Argonau
ticis są bardzo dalekie od sugerowania nam wniosków o mapach 
topograficznych w staroż. Egipcie. 

11Plan kopalni złota w Nubii" (papirus w 2-ch częściach, 
znajdujący się dziś w R. Museo di Antichita w Turynie), jako 
nieprzedstawiający specjalnie zagadnień wojskowych, pozostać 
musi w tei pracy na boku 15); dokument ten wszelako pozosta
wałby w łączności z moją pracą zaledwie o tyle, że jak opie
wają napisy na ruinach świątyni koło Radesieb (dziś: Wady
Abbas), sam król Seti I interesował się kopalnią (pierwsza poł. 
XIV w. przed Chr.), ,,osobiście tam poszedł (wraz) z uczonym 
o źródłach i wodach", aby się przekonać o produkcji i potrze
bach kopalni - i kazał kopać studnie. Komendantowi rozkazał 
również, żeby murarzy i rzeźbiarzy sprowadzić w celu wybudo
wania świątyni. Oprócz górników byli tam stacjonowani wojs
kowi z oficerami i komendantem, którzy załogę straży stano
wili.16) Wszystko wy~ląda na to, że zobrazowanie całej kopalni 
musiało być aktem oficjalnym. (Ryc. 7). 

Ale nauka jest w posiadaniu dokumentów (stanowiących 
jedną grupę), zasłu~uiących na mocniejsze zaakcentowanie w na
szych zagadnieniach- z punktu widzenia wojskowego. Na ścia
nach i pylonach świątyń w Abu - Simbel, Luksorze. Karnaku, 

11) Bru!(sch H: Die Geo,:!raphie des alten Aegyptens nach den altiigyptischen 
Denkmiilern. Leipzig 1857, p. 18 i nast. 

11) Rein,:!anum Herm: Geschichte des Erd-und Liinderabbildungen der Alten. 
I. T. p. 187). (Jena 1839). 

11) Eckert Max: Die Kartenwissenschaft. I. p. 402. 
14) W powyższej sprawie por. Brugscb op. cit. p. 5 i 39; (również Lepsius R„ 

Chabas. Lauth, (Cebrian) i i. 
15) Lauth: Die iilteste Landkarte nubischer Goldminen. Sitzungsberichte d. 

konil(l.-bayer. Akademie der Wissensch. zu Miinchen. Philos-philolog. Klasse 1870. 
Il, Heft 1. 

16) F. Chabas: Les inscription relatives aux mines d'or de Nubie. Biblio
theque Egiptologique, T. X, p, 185 i n. 
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lłommd: Gesch. lł<1b. 11 A.s,yr. 
Loyard: .\/on11me11t.i Il•• ser, 

Ryc. 3. Wyprawa Assur•bani-pala przeciw Teummanowi król. Suzy. 
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Abydos i w Ramesseum w Tebach wyryte są płaskorzeźby 
wgłębione, - względnie (jak je nazywa Champollion le jeune: 
gravure lineaire), płaskorzeźby linearne, przedstawiające bitwę 
pod twierdzą Kadesz (Quadesh), którą Ramzes II (1288 r. przed 
Chr.) prowadził z Hetytami, walczącymi pod dowództwem króla 
Mutallu,17

) por. ryc. 8 i 8 a. Ośrodkiem walki jest oblężona przez 
wojska egipskie twierdza Kadesz, leżąca na półn. cyplu między 
rzeką Orontes, a wpadającą do niej rzeką Muqadije w Syrji. 
Rysownik przedstawia twierdzę otoczoną murami i pierścieniem 

• poczwórnych linij, które przedstawiać mają rzekę, wzgl. kanały 
w rzucie poziomym; po prawej stronie uwidocznił dwa mosty, 
po lewej zaś, dwie linie mające znaczenie brzegów rzeki, po
między któremi zabitych, rannych i tonących żołnierzy. Chcąc 
sobie wytłumaczyć logiczny związek tych linij, przyjrzyjmy się 
zdjęciu topograficznemu tego samego odcinka terenu, wykona
nego przez Anglika Koldewey'a 18

), por. ryc. 9. 
Na pn. cyplu między rzekami Nahr el Ahsi (Orontes) i Tan

nur (Muqadije) o 250 m od ich łączenia się (zlewu), widać mały 
pagórek, na którem było miasto obwarowane Kadesz. Około 
1250 m na pd. od wspomnianego spływu, obydwie rzeki łączy po
przeczna depresja (przekop naturalny, zalew) i w ten sposób mia
sto zamieniło się w wyspę, której wymiary wynoszą 1,25 :0,75 km, 
podczas gdy sam pagórek miał 0,45: 0,25 km. Od Muqadije idzie 
na lewo kanał, rozpoczynający się powyżej wspomnianego za
lewu najpierw na pn., a potem na pn.-wsch. Te dwa prze
pusty-mostki rzucone przez rzekę i kanał, umożliwiały komuni
kację miasta z sąsiedniemi miejscowościami na zachód. Od 
rz. Orontes również biegnie na północ od pagórka kanał, który 
najpierw opisuje obszar mocarzysty, a później znowu wpada do 
rzeki, powyżej ujścia Muqadije. Także i tu przez rzekę i kanał 
prowadzi droga w przedpole twierdzy. Jeżeli teraz przyjmiemy,
jak objaśnia Wreszinski, że owa depresja mogła być wówczas 
z powodu wiosennego wylewu wypełniona wodą, to porywnywu
jąc z tą sytuacją obraz egipski, zrozumiemy dlaczego rysownik
rzeźbiarz swoim prymitywnym sposobem potraktował twierdzę 
jako rodzaj wyspy otoczonej zewsząd wodą.19) Widzimy również 
na płaskorzeźbie mosty na zach. i wsch. od miasta. Na płasko
rzeźbie linearnej w Luksor, (pylon, wsch. wieża) przedstawiającej 
tę samą scenę w sposób nieco odmienny, autor wypełnił cały 
ten zalew tonącymi Hetytami i tam jeszcze bardziej dochodzi 
do wyrazu logiczne rozwiązanie pierścienia otaczającego twier
dzę. Następnie jeszcze jeden moment ciekawy da się tu zauwa
żyć: na prawo widzimy wojowników na wojennych wozach 
powożonych przez konie, które przeskakują rzekę. Ponieważ 

17) Wreszinski W: Atlas zur Altaegyptischen Kulturgeschichte. Leipzig-. II Teil. 
Lfg. 11. Taf. 169; Lfg. 15. Taf. 170. 

IR) Ibid, T. II. Lfg. 14. Taf. 173. 
19

) Ponieważ walka odbywała się w kwietniu (1288 przed Chr.), a wiadomo, 
że przeważna część rzek Małej Azji wylewała, przeto przypuszczenie Wreszinskiego 
posiada wszelkie cechy prawdopodobieństwa. 
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Ryc. 4. Plan murów warownych. (Kujungik). 
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Ryc. 5. Brama i mur warowny. 
t R,kou&tr. pers1,ek1. wdg. S:cupa,ts/1i, yo 11'1: Najsta,·ue cym1/irnrj, ..• / 
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konie i wozy spoczywają na liniach, które nie charakteryzują 
wyniosłości terenu, lecz kierunek w rzucie poziomym, przeto 
w tym wypadku linie te oznaczałyby drogę i miejsca, w których 
rzeka dawała się przejść w bród. Ale · interesuje nas jednak 
cel, dla którego rysownik pierścień wody rysuje aż czterema 
liniami, jeżeli wiadomo, że we wszystkich obrazach egipskich 
rzeka oznaczana była dwoma równoległemi, czasem wypełnio
nemi poprzecznemi falistemi linjami.20) Do objaśnienia tego 

Ebert,. /leall,xil,011. 

Ryc. 6. Assyryjski sposób przedstawienia terenu 
w związkU' z wyprawą wojenną. 

obiektu dopomaga nam sprawozdanie Koldeweya, który zna
lazł dokoła pagórka ślady rowu, co pozwala nam powziąć hi
potezę, że są to szczątki obronnych wykopów, niegdyś wypeł
nionych wodą - i że pierścień ten w dwóch zewnętrznych 
liniach oznacza rzekę a dwoma wewnętrznemi wyraża ów obronny 
wykop. Wyraźne przedstawienie tego szczegółu znajduje się 
w płaskorzeźbie w Memnonium w Tebach.21

) 

! O) Wed)!. Delitscha: Die Entstehun)! des iiltesten Schriftsystems, Leipzig 1897 
p. 212 symbol ten wody (rzek) zastosowany był w hieroglifach. 

11) Wreszinski: Op. cit. Lfg. 14, Taf. 105. 

322 -

W tej krótkiej pracy nie mam możności poruszać zagadnie
nia z jakiego punktu widzenia podszedł do tematu twórca tej 
płaskorzeźby linearnej - czy środki graficzne, których tu użył 
w przedstawieniu sytuacji, podyktowane były prawami kompo-
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zycyjno-malarskiemi, czy też kartograficznemi, to wszelako jest 
pewnem, że ten wysiłek musimy uważać jako pewne stadium 
kiełkującej kartografii i co jest najbardziej charakterystyczne,
fakt ten widzimy związanym z zagadnieniem wojskowem będą
cem bezsprzecznie jej zalążnią. Z woli Ramzesa, który wedg. 
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bistor. dokumentów, ledwo uszedł z życiem z tej walki,22
) po

tomność a głównie wodzowie egipscy ·otrzymać mieli poglądowy 
opis męstwa i taktycznych zdolności faraona, gdyż nie chodziło 
tu jedynie o przedstawienie oblężenia twierdzy, ale głównie 
walk w otwartem polu z przeszkodami ter~nowemi. Według 
powziętego planu, Ramzes Il, który przybył z półn.-zacb., okrąża 
twierdzę i uzyskuje łączność z flankami pomocniczego korpusu 
Amona, przybyłego od str. pd.-wsch. Walka rozpoczęła się od 
włamania Hetytów do obozu i stoczoną była poza murami mia
sta.23) Istnieje również w Luksor inne przedstawienie walki 
w otwartem polu, przy otoczeniu przez Ramzesa II twierdzy Debir . 

Dokumenty, któreby mogły posłużyć nam jako materiały 
do kartografii egipskiej są b. szczupłe. Lecz sceny opiewające 
waleczność faraonów, które się nam zachowały w fragmentach, 
nie pochodzą z jednego okresu. Częstokroć pod ostatniemi pła
skorzeźbami kryją się ślady starszych graficznych dzieł i dowie
dzionem zostało, że tradycje te sięgają średniego a nawet sta
re$!o państwa egipskiego.24) Widoczne są dla nas jeszcze płasko
rzeźby opiewające syryjskie wyprawy Seti I , (ojca Ramzesa II), 
posiadające również pewne elementy geograficzno-kartograficzne, 
które - jeśli nawet nie zawierają w sobie żadnego pierwiastku 
matematycznego-dowodzą, że związek pierwszych obserwacyj 
topograficznych z zadaniami jakie stawiała wojna nie jest by
najmniej przypadkowem zjawiskiem. 

Jak silnem było dążenie oficjalnych sfer wojskowych w No
wem państwie egipskiem do rozpowszechniania wiedzy geogra
ficznej - w związku z ich właśnie zdobyczami terytorjalnemi -
oraz do szukania sposobów przedstawienia poglądowego kraju za
pomocą środków, że się tak wyrażę, mnemotechnicznych-w bra
ku graficznie wypracowanych sposobów kartograficznych-świad
czy dobitnie płaskorzeźba linearna znajdująca się w Ramesseum 
(I pylon, póło. wieża, ściana zach.), przedstawiająca „listę zdo
bytych palestyńskich miast" za czasów Ramzesa II, (1285 przed 
Chr.) 2o). Przed zwycięskim królem przyprowadzeni są książęta, 

22) Braested: Geschichte Aegyptens. Tłum. niem.: H. Ranke, Berlin W-35. 
23) Braested: Op. cit. 322: Po połączeniu się z Korpusem Amona. który 

przymaszerował od pd.-wsch„ Ramzes ze swoim korpusem biwakował w płn.-:z:ach. 
stronie za miastem w otoczeniu namiotów. Od pochwyconych dwóch szpiegów 
dowiedział się, że Mutallu. wódz. Hetytów skrył się za miastem i zamierza uderzyć. 
Hetyci włamują się do obozu; Ramzes ucieka z garstką przybocznej straży. lecz 
ujrzawszy przerzucone z tej strony wielkie siły wroga, wraca z powrotem. W tej 
sytuacji dowiaduje się. że wschodnie skrzydło wrol!a jest słabsze - tam natarł 
z niesłychaną szybkością i rozbił je nad rzeką. Gdyby nie pomoc rekrutów. Ram
zes mając od zach. i pd. za plecami wroga - nie uszedłby z życiem, Mutallu 
wprawdzie zal!arnął 1000 wozów, ale odwal!a faraona sprawiła, że przetrzymał 
przeciwnika tak długo, aż nadszedł spóźniony korpus Ptah. który Hetytów rozbił. 
Ramzes poniósł jednak większe straty niż przeciwnik i możnaby przyjąć na pod
stawie dokumentów. że zwycięska chwała Ramzesa była poniekąd samozwańczą. 
(Por. Champollion, Standartem - odczytane hieroglify), 

24) Lepsius R: Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien. Berlin, Abt. nr. 
BI. 126 - 129 oraz Wreszinski op. cit. tekst. 

25) Ibid.: Op. cit, III. BI. 156 Bb. O. oraz Wreszinski Op. cit. 11 Lfg 17 - 18. 
Taf. 90. 
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Ryc. 8. Bitwa pod twierdzą K1utesz. (Ramzes li - 128 r. przed Chr.) 
Plaskorzeib11 line11rnn ze świątyni w Abus lmbel. (Egipt). 
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n·reszi1iski W: Atlas z. Altaegypt. K11lturgesc-hichte, Teil. 11, Taf. 169, Lfg. 11. 
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ll'reszinski 11": Atlas E. Allaegypl. R11lturgescl1iclite, 1'. Jl, 'lh(. 170, L([I. J!J. 

Ryc. Sa. Bitwa pot! iwierd:i;ą Kadesz. Rysunek wdg. fotogra!ji przedstawionej na ryc. R. 

l l'reszinski W: Atlas z. Allaegypt. Ttult1tr9eschiclite, 
1'. 11. 'l'a(. 173, L(g. 14. 

Ryc. 9. Plan topogrnficzny terenu staroż. twierdzy Kadesz, 
zlljęty przez Koltle\'ey·a do studjów Archeolog. 

(D,1 ryc. 'l i -11). 



każdy z 3-ma przedstawicielami ujarzmionego kraju; pomiędzy 
temi grupami wyryte są budowle w rodzaju wież obronnych, 
symbolizujące miasta i te są zaopatrzone w napisy objaśniające 
oraz nazwy. Szereg tych miejscowości dało się zidentyfikować 
i tworzą one pewien porządek kolejny, według geograficznego 
położenia. Poszukiwanie tych środków graficznych w którem 
upatrujemy początki kartografii wogóle - bez względu na to 
czy służyć miało celom publicznym, czy też odbywało się w obrę
bie sztabów wojennych - były koniecznością praktyczną tak 
samo, jak później za czasów grecko-rzymskich król. dynastia 
Ptolemeuszów upatrywała dla swych praktyczno - politycznych 
celów duże korzyści w przedsięwziętych przez Eratostenesa 
pomiarach ziemi i zamierzenia te w wielkiej mierze popierała20). 

Dowiązując się do przedstawień geograficznych egipskich, 
muszę pokrótce wspomnieć i o mapie Dariusza I-go. Niestety 
znany nam jest tylko fragment płaskorzeźby z ~robowca tego 
króla, przedstawiający 28 postaci, symbolizujących kraje pod
ległe Dariuszowi, przyczem zachowany jest porządek geogra
ficzny podobnie jak wyżej wspomniana egipska lista zdoby
tych przez Ramzesa II miast syryjskich27

). W związku z tern 
przedstawieniem utrzymuje się przekonanie, jakoby istniała 
również mapa państwa Dariusza z czasów 500 do 486 przed 
Chr., mająca (wdg. Roschera) tę samą koncepcję rysunkową co 
mapa Aristagorasa i którą Hekateus użył dla swojej własnej mapy 2'i). 

Orecja: Xenofont, Aleksander W., 
Olcearch, Eratostenes, Hipparch. 

Dla naszych zagadnień nie jest bynajmniej przypadkowym, 
lecz wielce charakterystycznym fakt, że w pieśniach Homera 
spotykamy właśnie w związku z walkami trojańskiemi opis 
mapy ziemi, która jako graficzna płaskorzeźba wykonana być 
miała na tarczy wykonanej przez Hefajstosa dla Achilesa, ITTiada 
XVIII, 606 i 7). O ile wszakże poemat nie może być dla nas 
dokumentem, to w każdym razie stanowi ś wiadectwo, że fakt 
taki musiał htnieć w czasach Homera, bo skądżeż zaczerpnąłby 
koncept. 

Biorąc poza nawias Homera utrzymujemy, że pierwsza 
mapa ziemi (okręgu zamieszkałej ziemi, oekoumeny), którą 
historia grecka zanotowała, pochodziła ze środowiska szkoły 
jońskiej założonej (zapoczątkowanej) przez Talesa z Miletu, filo
zofa, astronoma i matematyka; - szkoły, która swoje docieka
nia o kształcie ziemi i układzie jej elementów drogą systemu 
filozoficznego opierała głównie na hipotezach. Oto uczeń Talesa 
Anaximander z Miletu (550 r. przed Chr.) pierwszy przedsię-

10) Nissen H: Die Erdmessung des Eratosthenes. Reinisches Museum liir Philologie B. LVlll p. 231. Frankft. a M 1903. 
17) Kubitschek (w) w Pauly-Wissowa ,Real-Encyclopiidie X. 2049. § 20. 
" ) Vivien de St. Martin: Histoire de geographie, 1875, p. 76, 
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wziął narysowanie mapy geograficznej (T,w, pc«p:><o~ "iva><~). Na tej 
mapie, (aczkolwiek może w ramach mitologicznych Talesa), 
występuje już morze Śródziemne, w czem możnaby upatrywać 
znajomość wybrzeży afrykańskich, morza Adriatyckiego i Słu
pów Herkulesowych (Gibraltaru), a zatem pewne stadium roz
wojowe kartografii rozpoczętej przed Anaximandrem:l9), co zo
stało już poczęści stwierdzonem przez odkrycie pisma geogra
ficznego pochodzącego z przed 494 r. przed Cbr., (Roscher). 
Mapę Anaximandra udoskonalił o krok dalszy Hekateus, który 
pozatem wzbogacił jeszcze wiedzę przez swoje pisma bistor.
geograficzne, a którego Eustatius (Epistoła p. 73 - Dion. Perieg. 
edit. Bernhardy), uważa za pierwszego, który mapę zestawił. 
O tej mapie, albo jej kopji wspomina Arystofanes w „Chmu
rach" - jak uczeń Sokratesa w dialogu z naiwnym Strepsia
desem pokazuje mu, gdzie leży Attyka, Eubea, Lacedemonja 
i t d.80). Od Herodota (V, 49) dowiadujemy się nawet, że mapa 
Juz wtedy posłużyć mogła do celów wojennych. Gdy mało
azjatyccy Grecy w r. 500 przed Chr. byli przez króla perskiego 
Dariusza I-go uciskani, udał się Aristagoras, (ówczesny tyran 
z Miletu) do Sparty aby królowi Kleomenesowi zaproponować 
wspólną akcję wojenną i wdg. tej mapy plan ataku na Persję 
rozwijał 81). Była to spiżowa tablica, przedstawiająca obwód 
okręgu ziemskiego, morze, rzeki oraz siedziby, (które Aristagoras 
na. mapie palcem pokazuje), zamieszkałe przez Jończyków, Li
dy1czyków, Frygijczyków, Kapadocjuszów, Cylicyjczyków, wyspę 
Cypr oraz Suzę, rezydencję króla perskiego. Zapewne była to 
mapa, którą wdg. Mannerta, Hekateus od Anaximandra prze
rysował82). 

Nie oznacza to jednak, jakoby prowadzenie wojen w sta
rożytności miało już opierać się na mapie. Nie było jeszcze 
map topograficznych ani też z drugiej strony, kiełkujące zasady 
taktyki do tych potrzeb nie dorastały; wszelako jedno jest 
pewnem, że obie te dziedziny wzajemnie się uzależniały, wska
zując sobie kierunek. Brakujące mapy zastępywano ćwicze
niami terenowemi a w wojnie posługiwano się wywiadem i opi
sami geograficzno-wojennemi, których w literaturze starożytnej 
jest stosunkowo dużo. Homer podaje sposoby walk z uwzględ
nieniem sytuacyj geograficznych. Opisy wojenne Herodota zo
stały przez nowoczesnych badaczy uzgodnione pod względem 
l,!eograficznym ze szczegółami, że się tak wyrażę, w terenie. 
Tukydides opisuje słynną wojnę oeloooneską, trwającą 25 lat, 
na podstawie autopsji. Odezwa Periklesa w celu skłonienia 

" ) Bersier H.: Geschicbte der Wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen1), 

Leipzig 1893. I. 1 i nasi.; (za nim szereg badaczy). 
30) Delgeur: Bulletin de la Socie!~ de Geographie d'Anvers. t. V. p. 128. 
31) Herodot. V, 49: 1Jmv~ i; rij-;; -r)iv ,.,p!o&ov, i·l)v t(ftps-to tv icj, ,.,vw, 

ł:vts-tµYjµŚ'l'IJY. 
11) Reinganum: Op. cit. p. 110 i n. oraz Kubitschek (w) w Pauly - Wissowa 

Real-Encyclop. X. 2051. 
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Aten do wojny z Lacedemonami jest doskonałym wzorem dla 
ogólnego projektu wojny w starożytnej Grecji. Pośród pisarzy 
starożytnych głównie Xenofon~ (401- 471 przed <;hr.), zwraca na 
siebie uwagę, dziełem An_abas1s (pod pseud. Tem1stog~nesa z Sy
rakuz), w którem w związku z „wyprawą Cyrusa 1 odwrotem 
dziesięciu tysięcy", podaje liczne woj~nne opis,: o wybitni! t~
pograficznym charakterze. (?n to mn~o gładk~ego stylu .1 wi
docznej chęci zain~ereso~~ma czyt.e!mka "':" pierwsze! .ks1ędze 
aż do znużenia wyhcza m1e1scowośc1 1 podaJe odległości Jedne.go 
etapu do drugiego; zestawia całe itinera~ium Cyrusa nie ?miJ.a
jąc po drodze przepraw rzecznych,_ źrodeł, zamków, rowom, 
łańcuchów górskich i przesmyków- Jak gdyby tło, na którem 
rozgrywają się posunięcia tak.tyczne ?owódców.3a) Pr7:ez 1;1a,ci~k 
z jakim potraktował topografię, dowiódł Xenofont na1lepieJ, ze 
całe zagadnienie wojny musi się na niej opierać-i że opis był 
jedynym środkiem, który potrzebę i brak mapy łagodził. Po
między walczącymi dowódcami istnieje świadomość prze~agi 
lub słabości, zależnie od pozycyj terenowych. Barbarzyńcy -
czytamy, - korzystając z wypoczynku Greków oddalili się od 
nich o 60 stadyj. Kiedy na czwarty dzień Grecy tę przestrzeń 
nadrobili barbarzyńcy usadowili się na górze, pod którą prowa
dziła dr~ga Greków. Chirisofus i Xenofont naradzają się „jak 
wziąć górę" i w rezultacie Xenofont osobiście na czele „300 lu~zi 
w czworokącie", wyzyskując małą drożynę biegnącą w zales10-
nym stoku górskim zdobywa ją manewrem możliwie. najszyb
szym.34) Gdzieindziej, okoliczności terenowe wyzyskiwane są 
przez Greków do maskowania marszu i pozycji a wtedy, gdy 
nieprzyjaciel spodziewając się ich na górze usiłuje tam atako
wać, Grecy na dole wypadają na niego niespodzianie i rozbi
jają.815) Z opisu Xenofonta (prz~d nim opisał t~ wyprawę ró;'_
nież Sofainetos ze Stymfalos), Jak zresztą z dzieł szeregu poz
niejszych autorów starożytnych, nabieramy niezachwianego po
glądu że wyprawy i operacie wojenne w starożytnoś~i były 
jedyną kolebką, gdzie budziła się dążność do geograf1cznego 
poznania kraju i do uchwycenia jego .ob:az~. W ~raku m~p 
topograficznych, ktore w tych czasach nte 1stmały, uciekano się, 
jak wyżej powiedziałem do rozmaitych środków zastępczych, 
z pośród których głównie itinenaria .stanowiły materj~ł. infor~a
cyjny. Już Ramzes II do ~elów wo1ennyc~ u~y~ał 1tm.er~rJÓ~ 
(Eustath. Comm. Dion. Peneg.), - a były 01em1 01ewatphw1e tez 
tablice z Kolchis,86) jak zresztą później Aleksander W. a także 

Rzymianie sporządzali je głównie dla wypraw _wojennych. . 
Przy zestawieniu rezultat.ów naukowych, J_aki~ Gr.ecy <:s1a

gnęli na drodze teoretyczne) ze zdobyczami os1ągmętem1 na 

33) Xenophon: Anabasis I. 2 - 10. 
14) Ibid. ITI. 4. 36 - 49. 
n ) Ibid. IV. 6, 20 - 27. 
3&) Apollonios Rhodios: Argonauticis, edit. Schii.ler: II. 290 wiersz; IV. 265, 

272 - 81. 
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drod~e pr_akt)'.'czneg~ . do~ie~ania, ~wypukła się olbrzymiemi 
rozm1aram1 dz1ałalnosc w1elk1ego wo1ownika i zdobywcy świata 
Aleksandra Wielkiego. Jego to geniusz wojenny oparty o wy
ks~tałc~nie, które uzyski~.ł w szkole Arystotelesa, przy współ
d_zt~łamu _u~zonych (Kalltstenesa1 Nearcha, Aristobulusa, Ana
sikntusa 1 mnych), oraz urzędników towarzyszących mu na 
wyprawach ~o Egiptu, ~~łej Azji ~ do wschodnich granic 
obszaru rzeki_ Indu_s w Az1i ŚrodkoweJ, wyposażył naukę w tak 
bog~te materiały,_ ze star~z~ły ?ne nietylko współczesnym w bu
dowi~ mapy zamieszkałe) ziemi (oekumeny), ale czerpali z nich 
prawie bez reszty późniejsi a zwłaszcza Eratostenes.87) I tak 
ia½ Ateńc~v,cy po wojnach. pel_oponeskich i wyprawach sycylij
sk_1ch! ~mesli bezsp.rzeczme ~1.ele_ c.ennego materiału do popra
wiema i wzbogacema mapy 1,onsk1eJ, tak też po wiekopomnych 
:"'Yprawach Aleksandra, zwrocono uwagę na plan geograficzny 
J~k ~a ow~ cz~sy dość prawdziwy, jeżeli zdobywany być musiał 
pięd~ za p_ię_dztą dla celów praktycznych i nasycony poczynio
nemi n.a mie1scu obserwacjami topograficznemi i przyrodniczemi 
danemt _statystycznemi oraz pomiarami głównych traktów lądo~ 
wych az do Palimb~thra niedaleko ujścia Gangesu88). Je~o do
wodcy floty natomiast, poznali i wykreślili prawie dokładnie 
zarysy brzegów półwpu Arabskiego, Perskiej Zatoki i dalszych 
wybrzeży morskich aż do wyspy Taprobany {Ceylon) 89• To też 
te odkrycia . geograficzne ja~ . i materiały kartograficzne, ze 
wz!flędu na ich charakter of1c1alny, stawały się dokumentem 
na którym k~rtografja po raz pierwszy w kulturze greckiej nie: 
za"rodne zna1dowała oparcie .. Oczywiście nie mam tu na myśli 
b~1ek ~ legend~rnych osobliwościach, o których piszą posło
wie De1machus 1 Megastenes, napiętnowanych przez Strabona 
OJ, 1 c. 70}. V/! praw~zie u żadnego z klasycznych pisarzy 
h1storyc~nych me znaJdujemy wzmianki o jakichkolwiek za
:ządze~uach Ale½sandra w z_akresie prac kartograficznych, to 
1ednakze stanowisko tych pisarzy - bierne, nie uchyla nam 
~ przed oczu t~go„ ze wszech miar prawdopodobnego faktu, 
~e tym zestaw1emom ~yfrowym towarzyszyć musiały rysunki 
ż szen:1aty przewartościowane później w kartografii greckiej. 
. adne1 mapy _nie da się _zestawić jedynie na opisach i cyfrach 

{p~k to byltbysrny skłonnt przypuszczać o Eratostenesie)-o tern 
wte~y bardzo dobrze z praktyki, zwłaszcza gdy o astronom. 
pomiarach przez Aleksandra nie było mowy. Wiadomo nam 
Jednak,. _że Aleksa~der _W. ka~ał 11mapę . Hanno Kartagińczyka 
wystawtc na 11Złote1 tablicy kra1ów w świątyni Jupitera Amona, 

• ' 7} Thonke W.: Die Karle des Eratosthenes und die Ziige Alexanders: Dis
sertahon. Strassburg 1914. p. 1 - 53 i nas!. 

3
~) Czynność pomiarów spoczywała w 'rękach t. zw . . bematystów (~·~111n:Cm), 

który to ur~ąd W)'slępuje w głównej kwaterze Aleksandra W. por. Droysen: Gesch. 
des Hellemsmus I. 2, p. 383. 

39) Berger H: Geschichte der Wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen 1) 

Ili. p. 1 - 5. 
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jako dar oficjalny}0) Gregorii twierdzi zaś, że za czasów Aleksan
dra W. - Arcl;elaus historyk i geograf zajmował się nie tylko 
chorograficznemi opisami, ale i mapę miał narysować z tych kra
jów, gdzie Aleksander wojny prowadził; lecz mimo poszukiwań 
nie udało mi się sprawdzić tej wiadomości zwłaszcza, że Gregorii 
źródła nie podaje.41

) 
Im bardziej zbliżamy się do syntetycznego poglądu na 

fakty wiadome historii z wypraw Aleksandra, tern silniej utwier
dzamy się w przekonaniu, że poza względami naukowo-politycz
nemi, powodowany on był przedewszystkiem potrzebami jakie 
mu stawiała wojna; inaczej nie możnaby sobie wytłumaczyć tej 
pracy pośród gorącej atmosfery wojennej, co według Patroklesa, 
późniejszego właściciela archiwum Aleksandra W. miało nawet 
ujemnie wpływać na wiarygodność niektórych towarzyszy wy
praw42). Żadna bowiem z map tej epoki--ani jońska, ani też dwie 
inne współczesne Aleksandrowi, czy ta o której wspomina Ary
stoteles (Meteor I. 13), czy też druga wspomniana w testamencie 
Teofrastesa (Diog. Laert. V, 2. 14) 4c1

1) nie obejmowały obszarów, 
w które zapuszczała się armja Aleksandra W. W jego strate
~icznych planach główną rolę grał wywiad, który nietylko drogi 
ale też i główniejsze obiekty terenowe miał na oku. Zdobycie 
góry skalistej Aornis, która dla wodza macedońskiego okazała 
się ważnym punktem, a co do którego Macedończycy chełpili 
się, jakoby sam Herkules nie zdołał jej opanować, powiodło się 
tylko dzięki informacjom dobrze obznajomionego z okolicą czło
wieka, któremu Aleksander przyrzekł 80 talentów. Chodziło 
o to aby przy pomocy zwalonych z lesistej góry drzew, sfor
sować rzekę Indus 44). Takich przykładów posługiwania się wy
wiadem przez Aleksandra W. mamy bardzo dużo. 

Zdobycze Aleksandra, które w dziedzinie pojęć o zamiesz
kałej ziemi, wyposażyły naukę w pełnię wiarygodnych wiado
mości geograficznych, wywarły olbrzymi w skutkach wpływ na 
metody opracowania nowej mapy. Przedewszystkiem stworzyły 
one podnietę do rozwoju astronomii, fizyki i matematyki, które 
już w kartografii zaczęły grać rolę środków pomocniczych, na 
usługach wiadomości ugruntowanych na naocznem świadectwie 
uczonych fachowców, urzędników i dowódców floty. Wobec 
tych oficjalnych materiałów musiały pójść w cień odkrycia 
Pyteasa z Massylji, który jako astronom w starożytności ceniony 
i nie bez racji uważany za pierwszego podróżnika północnych 
wybrzeży lądu stałego (Europy ówczesnej), obdarzył naukę swo-

40) Reinganum: Op. cit. I t.. p. 557. 
41) Gregorii Job. G: Curieuse Geganken von den ... Land-Charten. p. 20 • 
41) Strabon. n. C. 69: oMs 'tOO'tO il~ ,;hdoavov 'tOU n a't(lOY.Afoo,; 8n 'f''f!Ol 'tOO~. 

• A),t~-i•1lip(fl Of)CS'tf'?UÓ~avta; śmlipop.r,tO'fjV lcstr,pY)OC.: s·,.aacru, ao-rl,v !li: • AH~a11opo•1 1hpt~,il~at, 
aOa"(p!<J -ivrw\l -r·riv o),'flv l.<ÓP"-:! 'tlO'I i:p.,mpo-ta'tlllV aouj'>. d1v o'&va1pa'f'i)'I a1mf> !lolHjva! 
tp"jCStY ocupov lnrb '.:voY-Hoo; wo yaCl)!fÓ),a1t~. 

41) Kubitschek op. cit. X. 2051. 
' ') Confer. et Curtius Rufus: De rebus Alexandri M. Libr. VIll. cap. XI. 

tamże cały opis . tej walki. 
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jem dziełem o oceanie, (dziś w fragm.). Dicearch odnosił się do 
niego z nieufnością, mimo że później korzystał z ni~go Erato· 
stenes i Hipparch; Polybius zaś a zanim Strabon uważali Pyteasa 
za kłamcę - a podobne mniemanie musiała mieć też widocznie 
opinia oficjalna, jeżeli wszystko co dzięki niemu mogło wpłyn<}ć 
na obraz oekumeny, tylko częściowo· zostało wyzyskanem 4D). 

Tymczasem Di ce arc h, uczeń Arystotelesa (r. 300 przed Chr.), 
wyposażony już w napływające materiały z wypraw Aleksandra 
z jednej strony, a z drugiej w wątpliwe co prawda opisy Pyteasa, 
zabrał się do narysowania nowej mapy, która stała się częścio
wo w rzeczach istotnych pierwowzorem dla Eratostenesa, lecz 
z zachowaniem podziału oekumeny mapy jońskiej, uważając 
morze Śródziemne i pasmo górskie Taurus z rozwinięciem na 
wschód aż do lndyj, jako naturalną granicę między połową pół
nocną oekumeny a południową. 

Er at os te n es (230 przed Chr.), miał zadanie znacznie bar
dziej ułatwione, ze względu na zebrane w bibliotece aleksandryj
skiej - i już poniekąd krytycznie opracowane materiały. Przyj
mując podział ziemi za Dicearchem, kreśli już w prostych liniach 
równocześnie podział na kraje wzgl. zamieszkujące je ludy, 
w czem wyraziły się w jego mapie tendencje polityczno-woj
skowe. Korzysta w pełni -ze sprawozdań o marszu Aleksandra; 
według opisu Nearcha (Strab II, C, 78; XV, C, 723) oblicza 
w stadiach długość linii magistralnej pomiędzy ujściem rz. In
dus i Zatoką Perską na południu - a pasmami gór na północy; 
wedg. Alexandra i Anaxikratesa oblicza stronę arabską - jak 
również resztę punktów wg. pozostałych sprawozdań z wypra
wy 46). Przy pomocy obserwacji astronomicznej, był w stanie Erato
stenes obliczyć obwód ziemi i niektóre punkty głównego połud
nika, jak również średnicę ziemi w stadiach wyrazić, dokonując 
dzieła, którego nikt przed nim ani po nim dokonać nie mógł, 
zważywszy związane z temi pomiarami koszta. (Pomocy użyczali 
mu zapewne Ptolemeusze) fi), Lecz do geometrycznego narzuce
nia sieci geograficznej w stopniach było jeszcze daleko, gdyż 
je{!o linie kierunkowe przeprowadzał on przez znaczniejsze 
miejscowości, fałszując przez to niejednokrotnie ich położenie 
~eograficzne 48). Mapy Eratostenesa nie widzieliśmy, jakkolwiek 
wiemy co w niej było; rekonstrukcję jej podejmowało szereg 
historyków ◄n). 

Jeden rzut oka na dzewo genealogiczne nauki greckiej wy
starczy, aby stwierdzić już pewną tradycję, utorowaną tam przez 

45) Strab. Il c. 104; Berger: Op. cit.1) Ili. 6 i n. 
46) Thonke op. cit.; Nissen: Op. cit. 44. 
17) Nissen H: Die Erdmessung d. Eratostenes. Rhein. Museum fur Philologie 

B. L VlII (N. FolgeJ 1903, p. 232 4. 

••) Berger: Op. cit. 1) Einleitung do III Ab!. X oraz p. 106 - 112. 
19) Ukert: Geographie der Griech. u. Rom. I. 2, Tab, 2(1896); pozatem Miil· 

ler Ch„ Vivien de St. Martin, Berger1). Forbiger: Geographie I. Tab. 4. (1842). 
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wieki. Zarówno historja00) jak i związana z mą geografia wraz 
poszukiwaniem obrazu ziemi, znajdowały w Grecji grunt spec
jalnie użyźniony, przez nieustanne wojny i wypływające z nich 
zagadnienia polityczne. Lecz ani rezultaty Dicearcha ani Era
tostenesa tym zagadnieniom nie odpowiadały - nietyle z po
wodu ich zbyt matematycznego kierunku1 ile z powodu mało 
pozytywnych rezultatów wobec praktycznych potrzeb. Ustosun
kowanie się astronoma Hip par c ba (r. 150 przed Chr.) do zadań 
kartografii, ten stan rzeczy jeszcze bardziej pogorszyło, jakkol
wiek pozatem nic innego nie można mu zarzucić. Zaniechał on 
mieszany sposób oznaczania miejscowości, t. j. przez obserwacje 
astronomiczne i interpolacje na podstawie raportów podróżni
czych, drożni i t. d., natomiast zalecał z całą stanowczością tylko 
czysto astronomiczne środki - co, jak na owe czasy przedsta· 
wiało zbyt mało widoków zrealizowania. Że do tego potrzeba 
było dużo czasu i zorganizowanej pracy, z tego zdawał on sobie 
sprawę i narzucając plan tego przedsięwzięcia (Strabon I, C. 7), 
uważał za możliwe wprowadzić tego rodzaju pracę zbiorową, 
żeby na różnych centralnych punktach zamieszkałej ziemi, wciąg
nąć do pomiarów uczonych i astronomicznie wykształconych 
geografów, zaopatrzonych w jego tablice z obserwacjami astro
nomicznemi, (których zestawił dwie), pozostających między sobą 
w łączności wymiennej, dalej podróżników - odkrywców, po
słów, żeglarzy, kupców, wojsko i t. d. Chciał on więc stworzyć 
mapę prawdziwą, przy współpracy fachowych kierowników, ka
wałek po kawałku i od korekty do korekty rozwijającą się stop
niowo tak, jak to później zaobserwujemy u Ptolemeusza. Uspo
sobiony krytycznie do korekt, które do mapy wprowadził Era
tostenes, do ich przedwczesnego uwzględnienia z zaniedbaniem 
astronomicznych prac przygotowawczych, Hipparch zaleca u'życie 
map starych tak długo, aż nowa mapa nie zostanie ugruntowana 
na dojrzałym materjale61). 

Hipparch sprowadu kryzys greckich metod 
naukowych w kartografjl, Jako nierealnych. 

Jednakże zamiar Hipparcha, mimo teoretycznie dobrze ob
myślonego planu, nie tylko okazał się dalekim od zrealizowania, 
ale utrącił to naukowe założenie, które on reprezentował w kar
tografii, t. j. podejście do tej wiedzy od strony matematyczno
astronomicznej zbyt naukowej, ale zato mniej praktycznej tech
nicznie. W obliczu nowych przeobrażeń politycznych i pod 
ciężarem wymagań nauki, której zdobycze Aleksandra wytknęły 
wielkie szlaki, idea Hipparcha wywołać musiała przeciw sobie 
reakcję tych sfer, które zamiast niepozytywnych teoryj upatry
wali postęp geografii i kartografii w rozwoju naturalnym, przez 
porównywanie i zestawienie świeżo-uzyskanych elementów nau-

50) Schultz W: Altjonische Mysthik w Studien zur antiken Kultur. Heft II, 
p. 124 i nas!, 

51) Berger: Op. cit. 1) III, Einleitung XI i n, oraz p. 157 i n. 
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kowych oraz w ro..z;powszechnianiu wiadomości o siedzibach za
mieszkałych i warunkach kulturalnych ludzkości. 

Stanowisko Hipparcha w historii jest ściśle związane z tra
dycjami jakie się ugruntowały w nauce greckiej począwszy od 
Talesa poprzez Anaximandra, Anaximenesa, Parmenidasa, a także 
szkołę pytagorejską, których filozoficzt10-spekulatywny kierunek 
opanowywał wszystkie dziedziny myśli i obserwacje w naturze 
(a nawet sztukę), a którzy do poznania obrazu ziemi poprzez 
Kosmos prowadzili;;2). Eratostenes a głównie Hipparch oparci 
o wykład swojej oekumeny - w wytrwałem a mało pozytyw
nem uprawianiu obliczeń obwodu ziemi, mogli zaprowadzić tylko 
do hypotez. Nic dziwnego, że ze swego wysokiego lotu w po
jęciu astronomicznego oznaczania miast, musieli Grecy zniżyć 
się w kartografii do stojących przed nimi możliwości realnych"R). 
Przedstawicielem tego, że się tak wyrażę, pozytywistycznego 
kierunku, który wywarł wielki wpływ na kartografię starożytną, 
był Polybius (II w. przed Chr.). 

Polyblus. Zwrot ku praktycznym zalotenlom 
w kartografjl - o pierwiastku wojskowym. 

Grek z pochodzenia, wyniesiony na wysokie stanowisko 
w Rzymie, Polybius czynił starania aby greckiej nauce w nowej 
ojczyźnie z uwzględnieniem tam oczekujących zadań zapewnić 
trwały wpływ. Kierunek jego wyszedł zatem z silnego wpływu 
rzymskiej myśli państwowej, a głównie z praktycznych potrzeb 
wojska. On to głównie rozpoznał niemożliwość osiągni~cia ma
teriałów kartograficznych na drodze Hipparcha i zaleca z całą 
stanowczością ugruntowanie postępu geografii na zdobyczach 
Rzymian, które metody kartograficzne i mapę Eratostenesa w cień 
usunęły, a które wzbogacone opisami krajów i doświadczeniami 
płynącemi z poznania Afryki przez Agattarchidesa, wskazywały 
na szybkie przewartościowanie i epokowe przekształcenie geo
grafii. Jako towarzysz wypraw rzymskich (głównie Scipiona), 
podchodzi Polybius do zagadnień kartograficznych z punktu wi
dzenia wojska i w jego dziele (1 - 15 ksiąg dziś w odpisach 
zdekompletowanych), kładzie już nacisk na topografię, jako ma
teriał nadający się do użytku praktycznego w wyprawach, zwra
cając uwagę nauki na pomiary poznanych krajów wdg. dróg 
wojskowych i morskich or&z opisów. Strabon. który (podobnie 
jak Posidonius) do stanowiska naukowego Polybiusa dowiazał 
się, scharakteryzował praktyczny kierunek w geografii bardzo 
jasno, a oddzielając badania co do kształtu ziemi, wsl<azał na
tomiast na „użyteczność jej dla ksiażąt, panuiących i wodzów 
armii 1;

4
). Oczywiście nie obeszło sie bez tego, żeby Polybius 

nie szukał jakichś ram ogólnych dla tego stadium poznania 

UJ Schultz W: Altjonische Mysthik, oraz Phytagoras und Heraklit (w) Stu
dten z. antiken Kultur, Heft II i III. 

53) Berger: Op. cit.1) IV Einleitung oraz p. 3 i n. 
Hj Strabon I. C. 11 oraz I. C. 9; Berger op. cit.1) p. 8 - 11. 
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zamieszkałej ziemi, które on uważał za ugruntowane, (w czem 
nawet cofnął się niezależnie od wpływu nauki greckiej do kon
cepcji jońskiej) - tak, jak również poczuwał się jako historyk 
i doradca panującego, do rozwiązania problemu stref zamiesz
kałej ziemi, ale przed oczyma miał głównie wiarygodne świa
dectwa z przebytych i poznanych krajów. Berger, który epoko
we stanowisko Polybiusa umiał dość silnie uwypuklić, nie pod
kreśla jego znaczenia z punktu widzenia dążeń wojskowych 
w kartografii. Partsch energicznie zaatakował puściznę Polybiusa 
jako topografa,6;,) zaś H. Nissen uważa te opisy chorograficzne 
jako wzory jasne, stanowcze i pewne, skierowane na rzeczy
wistość. Dopiero pracę O. Cuntza uważać można za rehabilitację 
tego starożytnego pisarza, pod względem zasług. W opisach to
pograficznych, które Polybius zebrał na postawie swoich uciąż
liwych podróży przez Alpy, Gallję, Iberię, Egipt i Libię, uwzględ
niając głównie imperium rzymskie, sięga on po dokładność nie
tylko ogólnego położenia obiektów topograficznych, ale posłu
gując się pomiarami z rzymskich drożni (itinerariów) podaje od
ległości i kierunek ' wg. stron świata głównych i pośrednich.06) 
Panującemu wzgl. wodzowi armii potrzeba było map szczegóło
wych topograficznych, o których wówczas nie mogło być mowy 
i potrzebę tę można było zaspokoić jedynie opisami. Wprawdzie 
Polybius wymagał żeby „kto historyczne a w szczególności wo
jenne zdarzenia przedstawia, nie powinien przeoczyć ('t'iJ~ n ov ,&mov 

ón:",P''f"IS·-l również topografii", to miał on jednak na myśli, jak 
tego dowodzi jego własny przykład, nie co innego, jak przed
stawienie kra jobrazu i jego charakteru przez słowa a nie przez 
rysunek;67

) wiemy natomiast, że za czasów Polybiusa był spec
jalny urząd gromatyków przy sztabie gener. do tyczenia i pomia
rów kolonij rzymskich.r.s) Polybius jako znawca topografii, wzgl. 
jako inżynier (Nissen), musiał być bardzo potrzebny jeżeli np. 
przy oblężeniu Kartaginy (147 przed Chr.) należał jako wojskowy 
do sztabu. Wiemy pozatem, że opisy swoje nietylko czerpał 
z wypraw i oblężeń, na które własnemi oczyma patrzał, ale 
również z materiałów pierwszej ręki od dowódców wojsk lądo
wych i floty, wprowadzając częstokroć pierwiastek czysto woj
skowy. Czy istniała mapa Polybiusa o tern nie wiemy, chociaż 
istnienie jej dopuszcza Berger 1) (IV, 33 - 35). Wszelako, jeżeli 
Polubius zaimował się sprawdzeniem a raczej korektą wymiarów 
basenu śródziemnomorskiego, podanych przez Dicearcha i Era
tostenesa, odrzucając przytem wątpliwą wersję Pyteasa o stre
fie północnej - to bez względu na jakość metod jakiemi się 
posługiwał, w rezultacie wyrazić się to musiało w mapie współ-

55
) Partsch: Anzeige von Bunburg: A bistory of anc. l!eography .. , (w) w Go-

ting.Gelehrte Anzeigen. 1881. p. 321 i n. 

lff) Cuntz Otto: Polybius und sein Werk. Leipzig 1902, p. 5, 8 i n. 
57

) Kubitschek. Op. cit. X. 2041. § 11. 
5

" ) Blume. Lachman n, Rud orf, Die Schriften der romischen F eldmesser. 
Berlin 1848; (fragmenty w Zeitschr. fur Vermessungswesen 1892. B. XXI. p. 385 i n, 
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czesnej, pochodzącej bezpośrednio czy pośrednio od Polybiusa, 
zwłaszcza na tle aktywności jaką w tej dziedzinie ożywione 
było II-gie stulecie (przed Chr.). 

Slutba ml~mlcza przy tyc:i:enlu 
ufort. obozów, (camp, castra ). 

Obok opisów topograficznych, których potrzebowano przy operacjach wojennych, należne miejsce w naszych zaga_dnieniach 
zajmuje tyczenie obronnych obozów z tego powo?u,. ze _wymagały one sił fachowych zarówno w terenoznawstwie Jak i w po
miarach, które z niemi były związane. Obóz ( camp, castra) sta
nowił poniekąd bazę operacyjną i schronienie dla armii: ?(enofont i Polybius są jedynymi pisarzami, którzy pozostawil1 nam 
wiadomości o sposobie obozowania. Poły bius poś'\\ ię_cil 15 rozdziałów swojej VI księgi, opisom obozowisk rzymskich. Obóz (camp) zakładano w takich warunkach terenowych, aby w każ
dej chwili mógł on przedstawiać rodzaj umocnie~ ob~onnych. Za wyjątkiem wyjścia wypadowego, opierał się on z Jedne) strony, 
o rzekę (jezioro i t. p.), zaś naokoło, zazwyczcfj otaczały go pewne wzniesienia, pagórkowate pasmo lub sztuczne nasypy, wzg!, r~wy 
a także lasy i inne przeszkody terenowe. Przed załoz~mem obozu musiał być sporządzony najpierw szkic, a następnie po 
uskutecznionych pomiarach plan - i ten bardziej był podo~ny do planu topograficznego niż do planu gruntowego. Pomiary 
camp'u były powierzone najpierw agrimensorom wzgl. gromaty
kom, a później specjalnym oficerom castorum metafor 1111

), Służ~a 
taka wymagała specjalnego wyszkolenia, a . za cesar~twa agnmensorowie tworzyli epokę wielkich operacy1 geodezy1nych przy 
zakładaniu kolonij i tyczeniu granic <iOJ. Skoro _już mówimy o rzyn:i· skich pomiarach wojskowych, to nasuwa s1ę nam porównanie 
tego urzędu do wojskowych brygad topograficznych (XYIII _w.) 
zwłaszcza, że byli tam również zajęci inżynierowie - mier!11cy. 
Rzymianie w przeciwieństwie do Greków !którzy przekład~lt naturalną konfigurację terenu), woleli pracować nad ufortyftko_wa
niem camp'u, zapewniającego im swobodę w. przygotowama~h 
i pewne ujednostajnienie sytuacji podczas bitwy. Grecy ~1e 
zadawali sobie trudu robienia sztucznych przeszkód, rowow i wałów wokół ich obozów. Polybius jednak mówi o obozie 
greckim otoczonym palisadą i rowem, ale w wypadkach dłuższej okupacji. Jeżeli chodzi o taktykę w znaczeniu sposobów ata
kowania i środków obrony, to w starożytności nie ulegały one zmianom znaczniejszym. Gdy się porówna opis oblężenia ~zy
mian Józefa Flaviusa (37 - 95 po Chr.) z opisem, który Tukidydes dał Plateusowi, a więc na przestrzeni 600 lat, to metody 

•~) Humbert w Daremberg - Saglio: Dictionnaire des Antiquith I. p. 165, 940. 
' "l Cantor M: Die rómischen Agrimensoren, Leipzill 1875, p. 77. ~i~rnicy nosili-rótne nazwy: agrimensores, metatores. mensores, decempedatores, l,mtores, 

groma tie/: . Detlefsen: Ursprung. Einrichtung u. Bedeutung der Erdkarte Agnppas - Quellen u. Forschungen zur. alten Gesch. u, Geographie. Hefl 13. p. 20. 
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atakowania i środki obrony znajduje się niezmienionen1
). Różnica 

być mogla tylko w kolejności manewrów zaczepno - obronnych, 
zależnie od znajomości terenu. 

Cezar wysyłał do tyczenia obozów w wojnach gallijskich 
kilku centurionów naprzód i ci mogli zdać sprawę o sytuacji, 
przed spotkaniem wroga. Tylko tem da się wytłumaczyć je~o dywiza atakowania pierwszym i z zadziwiającą szybkością. Starał 
się on przytem posiadać tyle znajomości terenu, aby sobie odwrót ułatwić, jak tego dowodzą jego dyspozycje marszowe czy 
to przy przejściu Renu, czy też u stóp Pyrenejów lub w Pharsal. 
Miał on do pomocy specjalną obsługę, złożoną z oficerów eks
pertów •l:?J. Na morzu flota jego musiała się posługiwać czemś 
w rodzaju morskiej mapy lub tez „itinerarium maritimum", jeżeli 
wg. słów Hirtiusa - Cezar w wypadkach burzliwej pogody (o przeciwnym wietrze) na morzu Śródziemnem, zwykł był da
wać szefowi eskadry zamknięty rozkaz, który powinien być otwarty na pełnem morzu w razie, gdyby flota przez lawi
rowanie została spowodowaną do oderwania się od głównodo
wodzącego'i11). W tym rozkazie musiał być podany kurs i nazwa 
portu, które mogły być zrozumiane tylko na mapie kapitańskiej, 
lub też na itinerarium morskiem rysowanem. 

Kierunek Polybiusa silnie ugruntowany na rzymskiej polityce i militaryzmie, zapewniły mu duży wpływ i to zarówno 
w greckiej, jak i głównie rzvmskiej nauce. Wprawdzie Artemidor z Efezu, Posidonius rodyjski i w szeregu stoików Stra
bon z Amasei dowiązujący się częściowo do tego kierunku, skła
niają się w końcu ku szkole Eratostenesa, reprezentującej kierunek matematyczny, to jednak Rzym kierunkowi Polubiusa po
został wiernym r..s.). 

* 
Orbis plctus Agrlppy • Aul!'usta; Tabula 
Peutlngerlana; hipotetyczna m a p a 
rzymskiego sztabu generalnego. 

* * 

Nieustanne rozszerzanie się imperium rzymskiego, wzrasta
jący ruch komunikacyjny wojskowy z najdalszemi krańcami opa
nowanej ziemi, stwarzało potrzebę mapy praktycznej, nadającej 
się do użytkowania i opartej o materiały dostarczone przez 
naocznych świadków i badaczy. Sporządzenie takiej mapy na zasadach matematyczno - astronomicznych oddaliłoby ją conaj
mniej o półtora stulecia, a w obliczu potrzeb ówczesnych, nie 
miałoby pozytywnego znaczenia. !)trabon (II, 5 c. 117), napro-

" 1) Guischardt: Memoir militaires sur !es Grecs et !es Romains, La llaye 1758. t. Il, p. 1. 

"I Memoriał topo!lraphique el militaire. Ili Trimestre de )'an X. (Paris). Sect. II. p. 49 i n. Red. au Dep6t Gen. d. I. Guerre. 
61) Guischart: Op. cit. (Analyse de la campal!ne de J. Cesar en Afrique par Hirtius). T. 11. Ch. VI. p. 182. 
11) Berger· Op. cit.') p. 527 i n„ 551 i n„ 539 i n. 
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wadzając, jako przykład mapy, które dowódcy we własnym 
zakresie sporządzali i na nich swoje celowe opierali rozkazy, 
pozwala nam już powziąć ~rzekon_anie, , ~e f~kty ta½i~ nie były 
odosobnione, zwłaszcza, że pisał o nich w liczbie mnog1eJ. Powsta
wały również itineraria pisane i rysowane (itineraria adnotata, 
itiner. pieta, oraz itiner. maritimum), jako przydatne w praktyce 
surogaty kartograficzne, ale głównem dążeniem cesarzy była mapa, 
któraby opierając się na pomiarach regularnych nietylko względy 
wojskowe i podatkowe za cel miała, ale jako całe orbis terra
rum (lub jeżeli użyjemy wyrażenia Ceza1 a „omnis orbis iam Ro
mani nominis"), również znaczenie naukowe posiadała. Taką być 
miała t. zw. mapa Agrippy względnie Augusta jak ją Plinius na
zwał 6->) wystawiona czy też wmurowana w Porticus Vipsania 
w Rzy~ie 66). Zarówno stare źródła jak i młodsze materjały 
pochodne, któreby stanowiły historyczne wyposażenie tej epo
kowej mapy są szczupłe, a do tego zniekształcone. Do zrozu
mienia naukowego znaczenia tego dzieła jest potrzebnem wie
dzieć że poprzedzały je specjalne pomiary, które jakoby jeszcze 
za Ju'L Cezara były rozpoczęte, a za Augusta ukończone. Mimo, 
że wiadomość ta o pomiarach opiera się na Jul. Honoriusie 
(z 4-go lub 5-go w.), któremu, wobec braku tych wiadomości 
u współczesnych Agrippie t. j. u Strabona i Pliniusa - wierzyć 
możemy tylko z zastrzeżeniami, to jednak na podstawie szczegó
łów które wypłynęły przy rekonstrukcji mapy przyjąć musimy, 
że i'nogła ona być tylko na pomiarach zbudowaną. 

We współpracy Agrippy i Augusta nad wykonaniem tej 
mapy - pierwszy sławiony jest jako ten, dzięki którego sta
raniom mapa została przed oczy ludu wystawiona i który (Ego 
incertam in bac terrarum parte mensuram arbitor) był kierow 
nikiem pomiarów u1); co do drugiego - dokumenty mówią, że 
kiedy po śmierci Agrippy, jego siostra Pola kontynuowała pracę 
w hali Porticus Vipsania, on (August) użyczał jej pomocy a po 
jej śmierci przejął i dokończył dzieło. Główna właściwość tej 
mapy polegała na tero, że ogólny rozmiar kontynentu został 
przez Agrippę na 24 obszary o rozmaitej wielkości podzielony, 
że w niej podane były wymiary długości i szerokości tych kra
jów, opartych najczęściej na itinerariach (szlaki wojskowe), 
a także (Plin. IV, 16) o wyliczenia osiągnięte przy podróżach 
wzdłuż wybrzeży, - że mapa obejmowała nietylko kraje defini
tywnie okupowane ale i te, które pozostawały w bezpośrednich 

65) Plinius: Naturalis historia III, 17 (Ed. Sieglin) - gdzie w związku z wy
miarami prowincji Hispania - Baetica: .,Agrippa quidem in łania viri diligentia 
praeterque in hoc opere (mapy świata) cura. cum orbem terrarum (o)rbi spectan
dum propositurus esset, errasse quis credat et cum eo divum Augustum (?) Is namque 
complexam eum porticum ex destinalione et commentariis M. Agrippae a sorore 
eius inchoatam peregit. 

56) Wdg. Richtera: Topogr.1) p. 259 i 26?. w opisie rejonów Rzymu z 4-go w. 
portyk ten figurował jako porticus Gypsiani, lecz Ulrych wdg. Pliniusa dzieła, po
prawił tę nazwę na port. Vipsania. (Detlefsen 2). 

61) Plinius Nat. Hist. IV. 91. 
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lub pośrednich stosunkach z państwem rzymskiem, a które 
w najbliższej przyszłości zostały w obręb tego państwa wcie
lone t;:JJ. Pomiary, które stanowiły przygotowanie do tego dzieła 
(i jakoby rozpoczęte być miały za Cezara i Antoniusa w 44 r.), 
trwały 32 lata, a więc ukończone w 12 r., wg. Ritschla w 19 r. 
przed Chr. Ponieważ mapa Agrippy została w Porticus Vipsa
nia ukończoną po jego śmierci, przeto data (747 a. u. c.) t. j. 
7 r. przed Chr. zdaje się zasługiwać na wiarę GnJ. Jeżeli chodzi 
o technikę w której ta mapa została wykonaną, to opierając 
się na najbliższym temu zagadnieniu przykładzie t. j. mapie, 
której szczątki z białego marmuru znaleziono w r. 1706 w Autun 
(starożytnem Augustodunum) - mogła być ona (mapa Agrippy), 
również w marmurze wykonaną. Mapa z Autun miała też 
poniekąd charakter oficjalny, gdyż zdobiła szkołę, kształcącą 
szlacheckich synów Gallji w rzymskie j służbie państwowej -
i prócz zewnętrznej formy, miała ona wiele innych cech wspól
nych z mapą Agrippy, jak tego dowodzi prelekcja prezesa pro
wincji Gallia Lugdunensis I, Eumeniusa „pro restaurandis scbo
lis" 70). 

Ale w związku z mapą Agrippy inny dokument rzymski 
zaprzątnął uwagę historyków, jako zabytek, którego źródłem, 
bądź też wzorem miała być orbis pictus Agrippy, - a mianowi
cie osławiona Tabula Peutinqeriana 71

), por. ryc. 10. Tablice Peu
tingeriana na pierwszy rzut oka, {a i po bliższem badaniu jesz
cze bardziej), uderzają swoją osobliwą formą, co - jak to po
krótce będę mógł wyłuszczyć, stało się ośrodkiem licznych do
ciekań, błędów i nieporozumień w stosunku do zagadnienia 
mapy Agrippy. Jest to pas (wstęga) z pergaminu o (łącznej) 
długości 6 m 82 cm, na który składa się 11 arkuszy (segmentów) 
o rozmiarach 34 X 59 do 65 cm. Z dopisku kopisty 71): anno 
1265 mappam mundi descripsi in pel/es duodecim pergameni, usta
lo~o, że brak jest jednego arkusza, przedstawiającego Hiszpan
ię '2). Tablice zorjentowane ku północy przedstawiają fliepo-

0
') Detlefsen: Ursprung, Einrichtung u. Bedeutung der Erdkarte Agrippas = 

Q?el(en u. Forschunge_n _zur alteo Geschichte u. Geographie, Heft 13, p. 5 i n. Wy
m1e01a on według Phnrnsa III - VI. te obszary. które zostały objęte w mapie 
Agrippy-Augusta; za nim Kubitschek op. cit. X, p. 2106 § 62. 

69
) Petersen Ch: Die Kosmographie des Kaisers Augustus und die Commen

tarien des Agrippa = Rhein. Museum VII!. 1853. p. 199. 
70

) Pro restaur. scholis (Ed. Bahrens). cap. 20, gdzie czytamy: Wideat in illis 
porticibus iuventus et cotidie speclel omnes terras et cuncta maria ... omnium cum 
n~minibus_ suis locoru_m situs spatia intervalla descripta sunt. quicquid ubique flu
m10um ontur et cond1tur. quacumque sed litorum sinus flecunt. qua vel ambitu 
cingit orbem vel irrumpit oceanus. (21) ... ibi...nunc enim, nunc demum iuvat orbem 
spectare depinclum, cum in illo nihil videmus allienum ... " 

• • 
11

) Tablice o~rzymaty nazwę Peutingeriana od Conr. Peutingera, który je dla 
JeJ odkrywcy humanisty Conr. Celtesa przechowywał. a po tegoż śmierci na własność 
otrzym~ł .. Dziś znajduje się w Hofbibliothek we Wiedniu, gdzie przybyły ze zbio
ró"'. Księcia Eugen. z Sabandji. Jest to kopja na pergaminie. wykonana przez 
mmcha z Kalmaru w XIII w. na 12 arkuszach. z których dziś tylko 11 pozostało. 

a) Mannert K: Geographie der griechen und Romer. T. I. p. 205. 
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dzielony pas lądu od Indyj do "Zatoki Gaditańskiej", zaś po
tem od wschodniego wybrzeża morza Śi;ódziemnego dzieli się 
na 2 poziome kontynenty, oddzielone od siebie wąską "szcze
liną" morza Śródziemnego. Całość wypełniona jest obok rzek 
i miast, siecią linij - biegnących (ogólnie biorąc) przeważnie 
na linii W- Z, bądź w jedną, bądź w drugą stronę, mając za 
ośrodek Italię-Rzym. Wspomniana ta sieć, którą starsi bada
cze uważali za drogi, a Schweder w swojej wyczerpującej 
pracy 78) uznał jako linie kierunkowe, orientujące cyfry odległoś
ciowe pomiędzy poszczególnemi miastami - stanowi główne 
wyposażenie tej mapy - i to stało się powodem do zaliczenia 
tego dzieła do itinerariów (drożni). W zwiazku z zagadnieniem 
chronologicznem treści-zadowolnić się tu muszę ogólną uwagą, 
że część badaczy tego dokumentu od Mannerta począwszy, 
a skończywszy na Detlefsenie i Kubitsch'ku, stwierdziło w nim 
szereg elementów pochodzenia starożytnego (czasów Augusta) 
jak i w nieznacznym stopniu średniowiecznego, dorzuconego 
z biegiem czasu jego praktycznego zastosowania 74

). 

W poszukiwaniu prototypu Tab. Peutingera wskazuje się 
na orbis pictus Agrippy z Porticus Vipsania - przyczem jedni 
autorzy upatrują w orbis pictus wzór formalnego układu -
a inni, zwłaszcza w recenzjach ostatnich, tylko bezpośrednie 
lub pośrednie źródło. Ale jedno w tern wszystkiem jest charak
terystyczne: mimo, że pomiary i związane z niemi - Commen
tarii M. Agrippae, oraz Cosmograpbia (wzgl.) Descriptio orbis ter
rarum Augusti Octaviani 76), oraz głównie Orhis pictus Agrippy 
i Tablice Peutingera zawdzięczają swoje powstanie wojskowej 
akcji zdobycznej Rzymian, a w dalszym ciągu stanowiły dla tej 
akcji główne oparcie praktyczne i naukowe, badania te nietylko 
nie ujawniły żadnego zainteresowania z wojskowego punktu 
widzenia, ale nawet wyjałowiły całe zagadnienie z jego może 
najistotniejszej cechy - tajemnicy wojskowej. 

Tab. Peut. robią wrażenie jakgdyby rzymską mapę świata 
stłoczono, sprasowano z góry do dołu i w uzyskanym przezto 
wąskim pasie, cały rysunek a z nim wszystkie szczegóły uległy 
zniekształceniu. Ten podłużny format posłużył niektórym do 
wytłumaczenia celowości tych tablic, jako podróżniczej lub 
woiskowej, pozwalający jakoby na zwijanie jej w rolkę przy 
stałem użytkowaniu. Za tą celowością przemawiają Philippi, 

71) Schweder E: Ober den Ursprung und die ii.ltere Form der Peulinger
schen Tafel. Jahrb. f. class. Philol. 1893. p. 485 i n or~z: Ober den Ursprunl! u. die 
urspringlicbe Bestimmung d. s. Strassennelzes der Peut. Tafel. P hilologus B. LXII 
N. Folge, Bd XVI 1903, p. 356 i n. 

74) Hirschfeld: Berichte iiber d. Verh. d. Beri. Akad. 1883 p. 1260 i n. oraz 
w tem samem H. Kiepert 1884, p. 51; Desjardin~ E.: La Table de Peulinger; 
p 254: Tous !es noms de regions el de peuples, toule la nomenclature des cith 
appartieonent bien a l'epoque d'Auguste ou mPme d'A!!rippa. Quand au reseau 
des routes et aux ooms des villes et statioos, ils apparlienoeot au IV-me si~cle, 
sans toutefois que la nomeoclature des villes se soi! seosiblement rnodiliee depuis 
le I-er si~cle. 

U) Petersen Ch: Op. cit. p. 161. 377 i n. 
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który jednakże nie określa jej jako wojskowej ' 6
}, Nissen 1~), 

Cuntz 78), Kubitschek WJ; Detlefsen z tern zastrzeżeniem, że została 
ona z biegiem czasu do praktycznego użytku przystosowana !!OJ, 
Elter, stawiający silny nacisk na wojskowe znaczenie (Itiner. 
pieta) 81), oraz Mommsen 82

). 

Tymczasem ktoby chciał tą mapą posługiwać się praktycz
nie musiałby dojść do przekonania. że za wyjątkiem pewnych 
szlaków, jest ona do tego celu nietylko niezdatna, ale wprowa
dza w błąd, nawet chociażbyśmy uwzględnili omyłki kopistów. 
Drogi przecinają rzeki w tych miejscach, gdzie to nie moeło 
mieć miejsca w naturze. Droga prowadząca np. z Werony do 
Rawenny, na T. Peut: ,.Auerona. Hostilia. Milia passus XXXIII, -
Hostilia, ad Hostilia per padum Ravenna" przecina Pad w kilku 
miejscach zupełnie mylnie i geograficznie w żaden sposób nie 
da się wytłumaczyć 88). Sprobójmy jechać wdg. T . Peut: Jadąc 
np. od Bononii (Bolonii) do Mutiny (Modeny) przez foro ballo
rum, ma się do przebycia: od Bononii XVII milia do foroballo
rum, a stąd VIII m. p. (milia passus) do Muliny - czyli razem 
25 mil. Ale obok na północy jest Mantua, oddalona od Mutiny 
o połowę tej przestrzeni (biorąc na oko) i niema ani linji łączą
cej do Mantui ani cyfry odległościowej. Podróżny mógłby są
dzić, że z Mutiny do Mantui jest p·ołowa tej drogi co od Bononii 
do Muliny - a tymczasem jest ona w istocie 2 razy dłuższa. 
Na Tab. Peut. niema żadnej poprzecznej sieci do szlaków 
wschodnio- zachodnich. Jakież moJ!ą być korzyści z T. Peut. 
w podróży, jeżeli ujście Renu (Renus), Mozy i Sekwany jest na 
tej samej długości geograficznej co Tolosa (Tuluza), zaś ujście 
Loary (fi. Riger), która w naturze najbardziej z tych punktów 
jest wysunięta na zachód - na T. Peut. jest właśnie najbardziej 
na wschód. Jeżeliby zaś podróżny chciał sobie obliczyć lub 
chociaż wyobrazić oddalenie np. od Arelato (Arles) do Lugduno 
(Leyde), to mu wypadnie zupełnie mylny rezultat, gdyż od Are
lato do Lugduno T. Peut. pokazuje tę samą przestrzeń co Are
lato- Tolosa (leżące tu na linii wsch. - zach.). Inny przykład: 
przestrzeń od Arelato do Durocortoro (Reims) jest na T. Peut. 
3 razy krótsza niż Arelato-Tolosa, (1 : 3,3) wtedy, gdy w natu
rze przestrzeń Arelato- Tolosa jest 2,5 razy krótsza niż Are
lato - Durocortoro - wobec czego chcąc ten stosunek popra-

76) Philippi: Fleckeis. Jahrbuch 147 (1893) p. 849. 
77) Nissen: ltaliscbe Landeskuod~ I. Beri. 1883, p. 24. 
TR) Cuntz O: Hermes 29 (1894) p. 586. 
79) Kubitscbek: Romiscbe Strassenkarle. Jahresh. d . Oslerr. Arch. Inst. V, 

73 i n. oraz Pauly-Wissowa Real-Eucycl. IX, 2348. 
Ro) Detlefsen: Op. cit. p. 113. 
ąi) Elter: ltinerarstudien, Progr. der Bonner Uoiversitiit 1908. 
~1) Mommseo: Ober :łie Unteritalieo betreff. Abschnilte der ravenn. Kos

mosirapbie, - Bericbt d. Kon. Sachs. Geselscb. der Wissenschafle n zu Leipzig -
Philolo1t.-bist. Kl III B, 1851. p. 80. 

81) Posługuję się kopii\ Tab. Peut z dzieła: Desjardios E: La labie de 
Peutinger ... 
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w1c należałoby przestrzeń Arelato - Durocortoro pomnożyć 
8,3 razy. A ponieważ między temi dwoma punktami niema po
danej odległości przeto w podróży Arelato- Durocortoro mapa 
ta żadnej korzyści przynieść nie mogła ale raczej w błąd wpro
wadzała. Gdyby ktoś chciał dla tych stosunków w Tab. Peut. 
wynależć jakiś ogólny współczynnik, to trud jego będzie daremny. 
Czyżby dla samej wygody zwijania, mógł ktoś na świecie zgo
dzić się na takie fałszowanie mapy? Również Desjardins podaje 
podobne przykłady, usiłując nieraz mozolnie rozplątać błędnie 
skonstruowane węzły t14J, 

Na podstawie analizy Desjardinsa i własnych studiów do
szedłem do przekonania, że ma się tu do czynienia z błędami, 
które w stosunku do procesu spłaszczenia całej sieci tłumaczą 
się konsekwentnie, ale wobec geograficznej sytuacji, która do
chodzi do głosu w praktycznem użytkowaniu, przedstawiają 
w sieci kompletny chaos. Twierdzenie Schwedera, że sieć linij 
na T. Peut. nie przedstawia dróg, lecz linie służące ku zorjen
towaoiu liczb odległościowych - z czem się w zupełności zga
dzam - nie czyni bezprzedmiotowemi naszych zagadnień o ce
lowości, lecz raczej nam pomaga. Vegetius, który (w IV-tym w.) 
wybitny kładł nacisk na używanie w wyprawach i operacjach 
wojennych map - itinerariów, a mówiąc o nich zapewne T. Peut. 
miał na myśli, odmawia im pełnej wartości w użytkowaniu 1:1

5
), 

Jest niepodobieństwem przypuszczać, żeby mapa tak chaotycz
nie skonstruowana jak T. Peut., mogła być użyteczną dla wojska -
a stwierdza to również autor najwybitniejszej o niej pracy, 
Desjardius: ,,la construction de la Carte Peuting. presente un des
sin te/lement incorrect qu'il est bien dJ[ficile de retrouver meme 
/es vestiges du systeme orograpbi<Jue ... " ). Dążeniem mojem jest 
wykazanie, że T. Peut. w swoim pierwowzorze nie była kons
truowaną jako drożnia i i e jej długi format nie wypływa z prak
tycznej celowości, ale był podyktowany prawami architekto
nicznemi - któremi? - okaże się to ze stosunku jaki ją łączy 
z mapą Agrippy w Porticus Vipsania. 

Biorąc pod uwagę obliczenia Miillenhofa, według których 
mapa Agrippy musiałaby zawierać około 12000 nazw, jak rów
nież jej treść, ~dzie podane były miasta, rzeki, odległości wzgl. 
rozmiary prowincyj oraz morza i trzymając się Strabona II, 5, C. 
120, który twierdzi, że w rzymskiej mapie miasta były pokazane 
według ich rzeczywistego położenia (rml-sw~ &i<m~ tl>fot<;), - musimy 
przyjąć, że musiała ona być tak wielką, aby zarysy a zwłaszcza 
napisy mogły być odczytane i to z takiego oddalenia, aby przy
najmniej część a zwłaszcza górna, dała się objąć okiem. Na pod-

R4) Desjardins: Op. cit. 194. Segment V-8. (Telesie-Syllas-Capuae; Gazatie
Colatie). 

ft5) Kubitschek: Pauly-Wissowa Real-Encycl. IX, 2310. 

' 6) Desjardins: Op. cit. 254. 

340 - Desjardins E: La table de Peutinger., Stgm. 1. 
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stawie własnej praktyki 87) twierdzić mogę z całą pewnosc1ą, że 
mapa o zasięgu rzymskiego orbis terrarum (w proporcjach grec
kiej oekumeny), t. j. dwa razy tak szerokiej jak wysokiej a od
powiadającej powyżej podanym warunkom, musiała wymagać 
przestrzeni conajmniej 28 X 14 m - czyli całej ściany 2-piętro
wej kamienicy. Opierając się na proporciach rysunkowych (ara
czej architektonicznych} kapitolińskiego planu Rzymu, którego 
miarodajne fragmenty zachowały się- a któremu Richter (Top.2 

p. 6) przeznacza przestrzeń ścienną 23 X 13 m - przyczem litery 
napisów dla wysokości 13 m około 5 cm, a niektóre 8,5 cm, łatwo 
zrozumieć że 12 OOO nazw na mapie w Port. Vips. musiałoby 
ulec silnej redukcji, aby się na naszej przestrzeni zmieściły, nie 
mówiąc już o odległości z jakiej skrócone perspektywicznie na
pisy (na 14 m wys.), mogłyby być odczytane.S'l) Kto bowiem zna 
zasady estetyki i proporcji rzymskiej architektury (niektóre dziś 
jeszcze widzimy zachowane w Rzymie), ten zrozumie, że aby unik
nąć bezcelowości tego monumentalnego przedsięwzięcia prze
znaczonego na użytek publiczny - architekt i Agrippa (który 
był inżynierem-budown.) 89} musieliby przewidzieć tę odległość 
conajrnniej na 25 m.90) W przeciwnym wypadku, gdybyśmy te 
wymiary odrzucili, mapa ta albo nie mogłaby być odczytaną, 
albo nie pomieściłaby w sobie treści, o której pisze Plioius. Nie 
wiem, czy któryś z badaczy uwierzy w to gigantyczne przedsię
wzięcie, o tak problematycznej korzyści dla oświecenia publicz
nego, chociażbyśmy przyjęli grubą redukcję treści i rozmiarów. 
Nawet gdyby nie było Tablic Peutingera - musielibyśmy dojść 
do przekonania, że format mapy Agrippy aby odpowiadał pra
wom architektonicznym i uprzystępniał odczytanie, mógł być 
tylko wydłużony na lewo i prawo w taki sposób, jak to widzi
my na Tabl. Peutingera. 

W związku z budową tej mapy musimy zaznaczyć, że Agrippa 
będąc namiestnikiem W schodu rzymskiego - w zbudowanych 
własnym staraniem kąpieliskach w Antiochii malowidła ścienne 
treści geograficznej wykonać kazał 91

) i te musiały mieć charak
ter wybitnie dekoracyjny; wiemy również, że Agrippa bardziej 
jest znany historii jako technik - budowniczy niż geograf. Już 
z tych wstępnych techniczno-historycznych zestawień, rozpozna
nie mapy Agrippy, jako pierwowzór T. Peut. nasuwa się samo, 
zaś zwężenie - stłoczenie T. Peut. w ich podłużnym formacie, nie 
mające wytłumaczenia z punktu widzenia celowości w praktycz-

M) Z okazji obchodu 400 rocznicy panowania Króla Stefana Batorego. kie
rowałem pracą nad moją mapą bistor. Polski z końca XVI w. - ustawionej w cha
rakterze monumentalnej dekoracji na Pl. J . Piłsudskiego - rozmiarów 42 m2

• 

A•) Schweder op. cit. p. 376 podaje dla mapy w Augustodunum (Autun) 
18 m długości. 

" 9) Daniel Rudolf: M. Vipsanius Agrippa. Oissertation, Bresslau 1933. 
p. 41-50. 

90) Kubitscbek: Pauly -Wiss. R. - Encyclop. IX. 2337; autor widzi w mapie 
Agrippy w portyku - .,pendant" do planu Kapitolińskiego; (por. Richter, Top.2 p. 6). 

91) Petersen: Op. cit. p. 384. 
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nem użyciu - teraz, jako wypływające z przyczyn technicznych 
w budowie portyku, znajduje swoje pełne uzasadnienie. Że for
mat mapy Agrippy był dostosowany do hali kolumnowej w Por
tyku V. silny nacisk na to położył jeden z najstarszych badaczy 
tego zagadnienia Mannert, któremu do wytłumaczenia zarówno 
formatu T. Peut., jak i ich pierwowzoru służyły argumenty po
dobne do tych, które ja z praktyki wyciągaąłem.ll2) Dla nas 
również ważnym jest fakt, że autor wyczerpującej (choć nie do
kończonej) pracy o T. Peut., Desjardins dołącza się do Mannerta: 
,, ... peut-etre parviendrai-je a confirmer, par des preuves nou
velles l'hypothe~e de Mannert, et a faire remonter la premiere 
origin de ce dessin jusqu'a l'orbis pictus qui figurait sous le por
tique d'Agrippa"; ll>I) a podobnego zdania są i inni - por. 1Jl3J i u.i}. 
:rymczasem zwolennicy przeciwnego obozu upatrujący w T. Peut. 
Jedynie drożnię, nie mogą pogodzić się z tern, że ich pierwo-

. wzór Orb. pictw; w portyku, mógł w tak zniekształconej formie 
być przedstawiony_. . Wprawdzie ze wzruszeniem czytamy, jak 
Kubitsc_hek w swoJeJ skondensowanej pracy woła: ,,Gdzież był
by Agrippa, gdyby podobnie postępował?! a dalej: ,,Und kann 
das iiberhaupt glaublich erscheinen, dass Manner in leitenden 
Stellungen wie Agrippa oder Augustus sich mit einer fiir dama
lige Verhaltnisse kein hervorragendes Wagnis bedeutenden Ar
beit, der offentlichen Kritik gegeniiber, so erbarmlich blossge
stellt haben? ... "0

" ); lecz skoro już posługujemy się argumentami 
z dzi~dziny logiki - to należałoby postawić z naszej strony 
pytanie: c~y. form<3:t podłużny, zniekształcenie i powstały stąd 
chaos łatwieJ da się pomyśleć w orbis pictus z portyku, które 
bądź. co bą?ź jako dzieło rzeźbiarskie, noszące pod względem 
architektomcznym cechy dekoracyjne i w wielkiej mierze -gloria 
causa, musiało ulec temu losowi w imię technicznego przystoso
wania do praw tektoniki i do wygody oglądania - czy łatwiej 
zrozumieć to zniekształcenie w Tab. Peut. jako drożni która 
swój format jakoby do rolowania przystosowała, a która' stano
wić miała odpowiedzialne oparcie podróżnym lub co najgłów
niejsze, - która służyć miała celom wojskowym, jak tego do
magał się Vegetius i jak chce Elter? ... 

Tymczasem jedno jest tu w tern zagadnieniu zastanawiają
cem. Oto Plinius, który mapę w portyku widział, (co już zostało 
udowodnionem), w swoim opisie wymienia Agrippę jako współ
pracownika aż 30 razy - zaś Strabon, który również w tym 

92
) Mannert: Introd. ad Tab. Peuting. 1924 p. 3-9. Podaje, że T. Peut. 

z<;>stały pierwszy raz. u.łożone ':"edg. mapy (Agrippy) w czasach Augusta. lecz wedg. 
bistor. śladów. nowa 1e1 redakqa została sporządzona także za Aleksandra Severiusa· 
por. również: Desjardins: Op. cit. p. 254 - cytat tutaj w przypisie Nr. 74. ' 

93
) Desjardins: Op. cit. (za nim Reelens Ch.: La Table de Peutin,:!er· Wau-

wermans: Histoire de J'ecole cart. belge), ' 
9
') Wesselinl(: Tabula Peutingeriana; Ritschl: Die Vermessunl( d. ram. Reichs, 

Museum f. Philologie I (1842) p. 514; Marquart: Strassenverwaltung. T. IT p. 201 ; 
H. Thedenat w Daremberg • Saglio • Dictionaire des Antiquites. T. Il, 1251. - et cons. 

95) Kubitschek: Op. c it. X. 211 t. 
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czasie (747 a. u. c. = 7 r. przed Chr.) albo wkrótce potem w Rzy
mie bawił, a który bardzo poważne zostawił opisy rzymskiego 
orbis terrarum, nie wymienia go ani razu w związku z tą mapą 
(lub jako jej autora). a natomiast wymienia go 6 razy w odnie
sieniu do jego działań jako wodza, namiestnika, budowniczego 
i raz jako tego, który ozdobił Rzym, stawiając pomiędzy iezio
r•em (?) a kanałem pięknego lwa, dzieła Lysipusa zabranego 
z Lampsakus. (Por. Strab. C. 194, 756, 359, 208, 245 i 590). Zasta
nawiające jest również, że Strabon (V, 3, C. 236) wspominając 
o ozdabianiu Rzymu przez Augusta jego synów, prLyjaciół, żonę 
i siostrę- i w związku z tern opisując Pole Marsowe ze wszyst
kiemi szczegółami, nie zwraca uwagi na mapę w portyku, mimo, 
że znalazł miejsce na wzmiankę o boisku dla gier i zawodów 
sportowych, o teatrach, amfiteatrze, świątyniach, bazylice, mau
zoleach, Kapitolu i dziełach sztuki znajdujących się w spacero
wych alejach Liwji, a także o topografii Rzymu. Detlefsen (o . 
c. 21) przypuszcza, że mapa w portyku za jego pobytu w Rzy
mie mogła być jeszcze niewykończoną, ale Petersen (o. c. 402) 
słusznie twierdzi. że o ile zostało ustalonem, że Strabon z ofi
cjalnych korzystał materiałów - to mógł mieć kopię mapy 
Agrippy i o n ie j wspomnieć, gdyby o nią chodziło. Zdaje 
się jednak nie ulegać wątpliwości, że Strabon pisząc o y_wp,,·wl<f-t~~; 
nrw~t 00) miał oficjalne materiały na myśli i że musiał mieć jakąś 
miarodajną rzymską orbis pictus przed sobą, gdyż niektóre 
szczegóły są żywcem z mapy czyte - a dowodzi tego najlepiej 
szereg obiektów geograficzno - kartograficznych, którym on na
daje formy geometryczne, rysuje kontury orientując je wedle 
stron świata i t. d. (Por. XVIII, 3 C. 825 opis Libii - lub V, 1. 
C. 210/11 opis Italii i zresztą przy opisach innych krajów). 

Ale oprócz powyższych, inny jeszcze fakt zwraca naszą 
uwagę. W związku z odległościami, wymiarami i szczegółami 
chorograficznemi Strabon 5 razy wymienia jakiegoś „chorografa" 
(zwporprl'f''S) i to w ten sposób, jakgdyby w tern słowie należało 
rozumieć oficjalny z a wód wzgl. urząd, gdyż podając wymiary 
i odległości autorów innych - powiedzmy „prywatnych", powo
łuje się na ten nieznany nam autorytet, jako na źródło porów
nawczo - sprawdzające a przy wykazywaniu różnic - jako na 
źródło miarodajne. Przypuszczenia moje potwierdza jeszcze fakt, 
że dla innych źródeł wymienia autora (np. Artemidorusa lub 
Polybiusa), a dla źródła porównawcze)!o używa tylko anonimo
wego określenia przez zawód- urząd 07) zaś Detlefsen utrzymuje 
nawet (przypuszczalnie w związku z tym „chorografem"), że 

96) Strabon l'twyp<1q;:Y.<uv n. 5. 17. p. 120: 1łt&: T'-'? -rGw -tc,wÓ':wv (a mianowi
cie i_a}.ay<iw, n:r,p~1u;,.,, !a&;u;,,,, Y.$~(JIW1)011JV, ,hp<uv) Yj,mpot "tl1 ~«! I&Wi ·,v~i nó} .• w, {Hot•~ 
tht~-~ łvt'.Jl)*~3--1Jf'.l'/V 'M.d t&.iJ\r" i:f1~xD,.}1.tX't(..(- eawv µs-::;'tÓ; ia-tw b ·twporpaft'l.0; :tf\la~. 
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mogła tu wchodzić tylko jedna osoba i jedno dzieło w rachubęllB). 
Inaczej natomiast zachowuje się Strabon, gdy przy opisach (dla 
wykazania różnic) powołuje się na „pamiętnik" Cezara . .,Bos
kiemu" Cezarowi (r.: lho~ Ko.iaar, - jak się wyraził) w myśl obowią
zującej etykiety nie wypadało przeciwstawiać jako autorytet 
tego zwrwrp«;;o;. ale stawia w tern miejscu autorytet godniejszy -
a mianowicie samego Augusta, który (Galię) .,na cztery częśći 
podzielił, zaś Celtów do narbońskiej prowincji przyłączył..." nn). 
Tenże Strabon wspominając o Auguście kilkadziesiąt razy w związ. 
ku z jego zdobyczami wojennemi, mówi (XVII, 3, 840), że sam 
cesarz swojemi rozporządzeniami wyznaczał namiestnictwa pod 
wzgl. terytorialnym, przyczem przy podziale na prowincje wy
raźnie odróżniał te, które przez stacjonowane wojska były oku
powane . Stwierdziliśmy zatem, że w związku z pracami nad 
mapą rzymską oficjalną, Strabon najwybitnieiszy współczesny 
świadek tego co się w tej dziedzinie w Rzymie dokonywało -
widzi Augusta, a za nim „chorografa" jako a ut or y te t lub 
piastowany urząd. 

Szereg autorów utrzymuje, że Strabon nie miał na myśli ma
py Agrippy - że jak wyżej powiedziałem, wdg. Strabona miasta 
na rzymskiej mapie, którą on widział, oznaczone były wedle 
ich rzeczywistego położenia - co bynajmniej nie przypomina 
nam naszej mapy Agrippy w formie T. Peut. w portyku. Wia
domo również, że późniejsi pisarze średniowieczni, którzy na· 
pewno nieco obficiej byli wyposażeni w źródła niż my - a więc: 
„nieznani" autorzy Divisio orbis i Dimensuratio provinciarum 
w swojej pierwotnej fo rmie i redakcji pochodzące z rzymskiej 
Orbis pictus, Orosius (417 r. po Chr.), który w swoiem Historiae 
adversus paganos z Orbis pictus korzystał, a dalej - Julii Ho
norii oratoris excerpta jak i Aeticus w Kosmografii, - gdzie ko· 
rzenie tkwiące w epoce Augusta pośrednio zawsze są wyczu
walne - żadnej wzmianki o Agrippie nie dają 100). 

Ale głównie fakt dotyczący Strabona dla nas większe zna
czenie posiada, niż mu przypisywano. Istnieje uzasadniona 
pewność, że Strabo pisał o innej Orbis pictus, którą widział, 
a nie o mapie Agrippy w portyku - Plinius zaś mając zarówno 
materiały oficjalne jaki mapę w portyku - mó~ł wprawdzie 
o niej wspomnieć i to mu nie przeszkadzało pisać o zasługach 
Agrippy i Augusta położonych w wykonaniu pomiarów i ma
py oficjalnej, której autorem zapewne był również Agrippa101). 

911) Detlefse n: Op. cit. p . 21. 
Ml) Strabo IV. 1. c. 177: ol)T(IJ oli Y.at b &~Ą; Rafoa p tv -rnc; ÓiroµvY)ILr.tC!V .rpYJX•v. 

b ;1 l:t~Clo,6; Ka,oap 'tB'tpay_-~ i:,>.wv Tl)ll; µ¼v Kśl.-ra~ T-iJ~ NtJ.~~wvi-r:~o; ł.tapyie<o '3:d'f'YjY•v. 
.A ~.t)ttavnb; ~- o'kitttp ·1.&:.x$r1iO;~ n:pooH}··1rx1 Oi 'ti'tt'apsO'l.,;.tlOsxa. i&'JYj -rWv JJ,ttlX~b -roó r apoÓv'l. 
x,,_t ~ou _\ ir-r,po; itQ~ap.ou v•p,011łvwv. 

100) Detlefsen: Op. cit. p. 9 i n. 19. 
101) Berger: Op. cit.1) - p. 99. Według Varro (de re rust. I, 2) mówi Ber· 

ger o mapie Italii wystawione j publicznie w świątyni Tellus (36 r. przed Cbr.). 
z czego widać. że i inne podobne dzieła w Rzymie istniały i tego nikt ze współ
czesnych nie zaakcentował w takim tonie jak Plinius - i nie uwaźał tego 
za szc zególnie jsze zdarzenie. 
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Pewnem bowiem jest, ponad wszelką wątpliwość, że dane na
prowadzone przez Strabona o wielkości Sycylii nie zgadzają się 
z danemi Pliniusa, (który wymienia Agrippę) i że te dane Stra
bona nie mogły odnosić się do mapy Agr ippy w formie T. Peut.102) 

Cóż to za mapa mogła być tą oficjalnq o charakterze wojsko
wym i praktycznym zarazem, do której dążyli Polybius · Cezar
Agrippa-Augustus i nad którą pracował cborogra/ jako organ 
oficjalny, jeżeli nie była nią mapa Agr. w portyku? Była to 
mapa rzymskiego sztabu generalnego, o której istnieniu na wet 
poprzez dowody historyczne nie można wątpić. Wypływa ona 
nie tylko z ustosunkowania się Strabona do mapy Agrippy 
w portyku, ale z wielu jeszcze innych racyj, które tu w nałożo
nych mi ramach mogę tylko ogólnie streścić. Jest bowiem ponad 
wszystkiem jedna niezbita racja, że w portyku Vipsania nie 
mogła być przedstawiona prawidłowa orbis pictus, chociażby 
wyżej naprowadzone przyczyny technicznego charakteru i inne 
nie zmuszały do jej zniekształceń w formie T. Peut., a miano
wicie racja tajemnicy stanu, tajemnicy wojskowej. Jest to bo· 
daj najsilniejsze ogniwo, pośród tyc-h, które naprowadziłem do 
intronizacji Tab. Peut. w portyku rzymskim. O rzymskiej Orbis 
pictus pod panowaniem Augusta opowiada Sueton (Domit. c. 10), 
że cesarz Domitian skazał na śmierć Metiusa Pomposianusa za 
obnoszenie narysowanej na pergaminie orbis pictus 108), a wdg. 
Dio Cassius (67, 12) - miał ją Metius w swojej izbie na ścianie 
namalowaną - co (w odniesieniu do kary śmierci) dowodzi ści
słej tajemnicy wojskowej chroniącej oficjalną mapę przed szpie
gami lub niepowołanymi - i że wobec tego na „attyce" (Lele
wel) w portyku Vipsania nie mogła być orbis pictus pełnej war· 
tości. Ale ta wiadomość popsuła szyki tym autorom, którzy 
w portyku upatrywali Orbis pictus pełnej wartości naukowej, 
więc całą wartość tego cytatu przekreślili na korzyść innego -
a mianowicie, że wdg. Suetona noszenie przy sobie Orbis pictus 
dlatego poczytywane było za zbrodnię, ponieważ Metius Pomp., 
jako urodzony pod sprzyjającą (wdg. wróżb. astrol.) konstylacją 
zdawał się przedstawiać niebezpieczeństwo przez zamach stanu. 
Niema nic bardziej niebezpiecznego w historii, iak przypisywa
nie naiwności przyszłym prawodawcom świata: więc Metius Pomp. 
nie był zasądzony zato, że jako wojskowy nosił oficjalną mape. 
lecz za to, że jakoby przeznaczenie na tron jego predestynowało?! 
Prawo w Rzymie mogło karać śmiercią czyn lub zamiar zdrady, 
lecz nie za niezależne od woli skazanego zjawiska nadprzyro
dzone. towarzyszące jego urodzeniu. 

Vegetius (de re mil. 11, 6), 104) mówiąc o potrzebie drożni 
map zaznaczył wyraźnie, że nie wszyscy, lecz tylko „sol/er· 

101
) Daniel R: Op. cit. p. 52. 

101
) .,Metum Pomposianum quod habere imperatoriam genesim vulgo fere · 

batur, et quod de pictum orbem terrarum in membrana, concionesque regum et 
duc um ex Tito Livio circumferret, quodque servis nomina Magonis et Annibalis 
indidisset" . 

10
•) Porównaj cytat Vegetiusa pod przypisem 141 na str. 353 tutaj. 
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tiores" dowódcy posługiwać się mogli mapą - a mówi to właśnie 
w odniesieniu do przeszłości. W każdym razie raporty dowód
ców i konsulów o operacjach spoczywały w archiwach - poza
tem tylko wyjątkowo zasłużonym, (upoważnionym), był dostęp 
do nieb dozwolony100

). Ambrosius (Psalm CXVIII) nawet zastrzega 
to prawo imperatorowi106). 

Że Strabo o mapie Agrippy nie wspomina (mógł być wtedy 
w Azji), lecz jakieś materiały oficjalne miał przed sobą, to przez 
to rozumiemy, że korzystał wyjątkowo dla celów naukowych 
z mapy wojskowej, kopii mapy sztabu generalnego. Ale my 
jesteśmy w posiadaniu silniejszego dowodu o istnieniu pełno· 
wartościowej mapy rzymskiej oficjalnej a mianowicie fakt, że 
Marinus (100 r. po Cbr.) wzgl. Ptolemeusz (150 r.) korzystali 
z rzymskiej mapy świata, w czem z~odnie są przekonani: Hirsch
feld G. 107), Kie pert H.108

), Ramsay 10 ), oraz Schweder E.110). Sze
reg miejsc w Azji Mniejszej - których spis podaje Ramsay, 
a które nie występują gdzie indziej tylko w Tab. Peut. i Itiner. 
Antonini (»Augustusa«?) musiały być naniesione na mapie Mari
nusa (Ptolemeusza) z rzymskiej mapy 110). Dowodzą tego nawet 
pewne charakterystyczne błędy, jak oznaczenie zgodnie z T. 
Peut. pobrzeżnych miast jako lądowe np. Kopatl).."'l lub ,:pa.its,,,óoa., 
oraz kilkakrotnie zmieniona początkowa litera E na F - wresz
cie odległość podana w milach a nie w greckich stadiach, (któ
remi w swoich materiałach operowali Marinus - Ptolemeusz); 
dla nas głównie-naniesienie przez Marinusa miasta Sataba na 
południe od Trapezus stanowi dowód, że on (lub Ptolemeusz) 
nie miał przed sobą Tab. Peut., gdzie obie miejscowości po
kazane blisko siebie, lecz mapę podstawową, oznaczającą {jak 
twierdził Strabon), rzeczywiste położenie miast. Bowiem o tern 
żeby Marinus - Ptolem. mogli uzyskać rzeczywiste położenie 
jakie~okolwiek punktu lub miasta z T. Peut., nie da się nawet 
pomyśleć i na to nie trzeba dowodów. Z jakiejże to mapy ko
rzystał Marious (Ptolemeusz)? Odpowiedź nasuwa się sama: 
z oficjalnej, lub kopji oficjalnej mapy rzymskiej, którą mogła 
być tylko mapa sztabu generalnego uprzystępniona znakomitemu 
j!reckiemu uczonemu - zresztą już 150 lat po jej wykonaniu 
z rozkazu Augusta. Mapa ta oczywiście nie miała podłużnej 
formy Tab. Peut.. Jeżeli więc mowa jest o mapie Agrippv, to 
należałoby rozumieć mapę w portyku, l~cz j!dy mowa o Orbis 
pictus z prawdziwem obliczem naukowem, to była nią mapa 
wykonana (również) z rozkazu Augusta, przy której Agrippa 

105
) Lagardiolle: Sur les principaux historiens anciens et modernes. consi 

dere militairement. Memoriał topol!raphique et militaire red. au Depot Gen. de 
la Guerre, Paris. IV-e trimestre de l'an X. p. 59. 
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108
) .,Itinerarium ab imperatore accipit et custodit illud ... " 

101) Hirscbfeld: Op. cit. p. 1260 i n. 
10q) Kiepert H: Berichte iiber Varbandl. d. Beri. Akad. 1884 p. 51. 
109

) Ramsay: The historia) geograpby of Asia Minor. p. 69. 
110

) Schweder E: Op. cit. p. 383 f. oraz Berger: Op. cit.1) p. 100. 

-

niewątpliwie współpracował i tę przechowywano w archiwach 
jako tajemnicę dostępną tylko dla uprawnionych. 

Że na mapie rzymskiej były oznaczone drogi w to nie 
można wątpić, bo rozmiary krajów często na odległościach drożni 
były oparte - zresztą w tym kierunku przedsięwzięte były spe
cjalne państwowe prace i wówczas (t. j. 734 a. u. c. = 19 r. przed Chr.) 
na forum przed świąt. Saturna w Rzymie wystawione były wykazy 
wychodzących z Rzymu dróg wraz z odległościami (miliarum aure
rum) 111). Lecz o ile na wojskowej mapie narysowane były drogi z rze
czywistemi kierunkami, o tyle na zniekształconej Tab. Peut. one 
niemi być już przestały - natomiast zeszły do roli linij kierun
kowych dla cyfr odległościowych (jak chce Schweder) - przy
czem owe krótkie załamania tych linij są bez wątpienia zanika
jącemi śladami dróg biegnących na mapie oryg. podst a w owej 
w kierunku poprzecznym (Pn-Pd) z opuszczonemi miastami. 
Por. ryc. 10.112) . 

Z przyczyn zrozumiałych wojskowa mapa rzymska zeszła 
ze świata bez żadnej wzmianki w literaturze pod własną nazwą, 
stąd brak o niej wiadomości, jak o wielu innych mapach woj
skowych również i na początku czasów nowożytnych. Ale obec: 
ność tej mapy na przestrzeni kilku pierwszych wieków na~zeJ 
ery daje się odczuwać. Kubitschek zwraca uwagę na ścisły 
związek zachodzący między Itinerarium Antonioi, Tab. Peutingera 
i anonim. Itin. Rawenneńskiem-głównie na podstawie śladów roz
lokowania wzgL stacjonowania legjonów rzymskich i innych 
wspólnych elementów, wskazujących na jedno i to samo źródło. 
Ponieważ cała masa nazw w tych 3-ch redakcjach nie pokrywa 
się, autor wyprowadza stąd b. dla nas interesujący wniosek 
o istnieniu nieznanego nam pierwowzoru mapy, zawierającego 
pełnię tych nazw - przyczem hipotetyczna ta „Erdkarte „A", 
jak ją nazywa, schodzi się z moją rzymską mapą wojskową. 
„Es wird - pisze on - weiter zu begriinden gesucbt in welcb~r 
Weise die Urkarte „a" wieder gewonnen werden kann, und dass s1e 
eine of fiziele Marke getragen babe" 113). 

Przykłady, które nam dostarczyła historia przekonały !'as 
aż nadto dobitnie, że do systematycznej pracy nad skartowamem 
wzgl. pomiarami topogr. kraiu, doprowadzić mo~ła tylko zwarta 
organizacja oparta o senat (dwór, wzgl. rząd). Według Schwe
dera - Vegetius mówiąc o potrzebie map miał na myśli m_apy 
specjalne, o których również jako służące potrzebom wo1ska 
Plinius (Nat. Hist. VI, 40) wspomina; - wreszcie sama nazw.a 
xwpo·rpr.t'f't'l.o~ ittvr.t;. której użył Strabo fil, 5, C. 120) dowodziłaby, że wo1-
skowa mapa zawierać musiała dużo treści topograficznej i wiei-

W) Hiilsen; Formae urbis Romae2• p. 106; Jordan: Totogr. I. 245. 
112) Zagadnienie dotyczące: Commentarii Agrippae. Itinerarium A?tonin! 

(Augusti). Descriptio orbis terrarum i i. oraz w związku z temi, zagadn. dróg 1 treści 
w orbis pictus, jako odrębne, zostawiam w tej pracy na boku. 

113
) Kubitchek: Osterr. Jahreshefte V, 73 i n. oraz (w) Pauly-Wiss. R. Encycl. 

IX - 2. - 2336. 
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kiej przestrzeni rysunkowej (pergaminu) potrzebowała. Od mni
cha iryjskiego Dicuil'a (r. 825) 11 1

), dowiadujemy się że (jakoby) 
za Teodosiusa (I i Il) miały być podjęte nowe pomiary, (które 
wdg. Detlefsena odnoszą się do Augusta) ii.,) - i dwóch ze 
służby (famuli) specjalnie byli przez cesarza przydzieleni, aby 
wg. starych i poprawionych materiałów wykonywali mapy, przy
czem jeden wykonywał rysunek a drugi napisy i objaśnienia. 

Ptolomeusz a plon geograficzny z wy
praw '"oJ. I materJalów oflcJalnych. 
Nawrót do kart. matem.• astronom. 

Naukowy kierunek Rzymian w dziedzinie prac geograficz
nych i metod kartograficznych, dostosowanych do praktycznego 
użytku a w swojej celowości związanych z wojskowemi opera
cjami, musiały w zetknięciu się ze zdobyczami naukowemi Gre
ków, wytworzyć kierunek pośredni z przewagą tych ostatnich. 
Grecy po zajęciu Koryntu przez Rzymian w r. 146 przed Chr. 
stracili swoją samodzielność a cała ich ambicja polityczna, która 
im tyle niepokojów sprowadzała, ustępuje z czasem nauce upra
wianej w środowiskach tworzących się „szkół" wielkich uczo
nych - z siedzibą w Aleksandrii t. j. miejscu, które sta
nowiło poniekąd granicę ścierania się tych dwóch kierunków 
wzgL wpływów. Tam w ojczyźnie twórcy geometrii Herona, 
szkoła aleksandryjska od początku dbała o rozwój astronomii 
pod protekcją królów Ptolemeuszów. Lecz astronomia, na któ
rej usługach stała geometria, coraz wyraźniej oddziela się od 
geometrii, zaś praktyczny geograf (wzgl. kartograf), winien się 

trzymać z daleka od rozważań nad niedosięgłemi częściami po
wierzchni ziemi, (Strabon II, 5, 118). Tego wymagało życie i woj
sko, które w dużej mierze pod ten kierunek grunt użyźniało. 
Pod wpływem Rzymian, Grecy przekonali się do praktycznego 
kierunku w karto~rafji ttn). 

W II w. po Chr. dwie głównie postacie zasłużyły się dla 
wybitnego postępu kartografii: pierwszy Marinus z Tyru (r. 100 
po Chr.), który w historii pozostał w cieniu i drugi - Ptole
meusz (r. 140 przed Chr.). Marinus biorąc bez sprawdzenia 
obliczenia Posidoniusa ml, dążył do poprawienia mapy Erato
stenesa nie wdg. zarysów ziemi, lecz j~j kulistej powierzchni 11

"), 

Marinusowi zawdzięczamy zebranie (aczkolwiek nie zawsze kry
tyczne), geograficznych odkryć, opartych na wiadomościach 

z wypraw wojennych i podróżniczych. Posiadany materiał poz
walał już na przedstawienie w mapie stosunków chorograficz
nych i to zmusza go do płaskiego odwzorowania projekcji ziemi. 

111) Dicuili Liber de mensura orbis terrae, wyd. po raz drugi w Paryżu 

1814 § I. 2 i 3. 
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lU) Detlefsen: Op. cit. p. 13 i n. 

m ) Berl!er: Op, cit.1 IV, p. 100. 

Wj Ptolemeusz: Geol!rafja. (, 7, 1. 

" ~) Ibid. I, 6, 1. 
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Błędy wynikające z projekcji cylindrycznej Eratostenesa usiłuje 

poprawić, ale wg. Ptolemeusza nie dało to dobrych rezultatów, 
gdyż jego sieć nie dała ani prawdziwych stosunków, ani pers
pektywicznego odwzorowania dla powierzchni ziemi. Lecz swo
jej ostatniej poprawionej mapy Marinos już nie zdążył wykoń
czyć i tu właśnie dochodzi do głosu praca Klaudiusza Ptole
meusza, który, obok teoretycznych zestawień swego poprzednika, 
był również w posiadaniu map jego 110

). Ptolemeusz odrzuca 
hipotezy, wyciągając doświadczenia z metod rzymskich. Biblio
teka Aleksandryjska, przy niej muzeum, archiwa oraz instru
menty - oto warsztat jego pracy. W I-szej części jego „Geografii" 
streszcza ogólnie założenie swoich zamierzeń 120) i podaje już 
sposoby rysowania map specjalnych. Czy Ptolemeusz sam 
rysował mapy, czy uczynił to Agatodaemon te,!o rozstrzy
gać tu niepodobna, ograniczę się tylko do zdania Jos. Fischera 
S. J. najwybitniejszego badacza fenomenalnej puścizny wielkiego 
Aleksandryjczyka, por. 121). Lecz nas obchodzi to - jak się 

ustosunkował Ptolem. do kierunku wytworzonego pod wpływem 
wojskowego nastawienia Rzymian? Przedewszystkiem, (abstra
hując od jego zastosowanych 3 projekcyj), doradza on przejęte 

od Mari~usa płaskie odwzorowanie dla proj. map poszczegól
nych kraJów; ażeby zaś zapewnić poszczególnym punktom ich 
matematycznie określone położenie, dostarczył w 6 księj!ach 

swojej Geografii tablice szer. i dług. geograficznej dla około 
800 miejscowości - w czem wyrażała się ie!lo troska głównie 

wobec trudności jakie mu podsuwała nieuporządkowana puścizna 
po Marinusie i - wobec błędów popełnianych przez kreślarzy-

119
) Kl. Ptolemeusz ur. w 87 r. po Chr. w Ptolemais Hermeiu (Egipt Górny). 

Dyrektor bibl. aleksandryjskiej, matematyk i astronom zwrócił na siebie uwagę 

wielki~m dziełem „Algamest" w 13 ks. oraz „Geografią" (1', wyp,-"f t~·h briJi110t,;) 

w 8 _ks1ęl!ach. wyp_ływającą z poprzedniego dzieła. Badacz naukowej kartol!rafji. dokoła 

swe, szkoły skupia uczonych i uczniów a wiedzą swoją podnosi kartol!rafję do tak 

wysokiego poziomu, te przez całe średniowiecze~ aź do renesansu nikt mu nie do
równał. 

'.'°) ~lol. I._ 19, 1. ,.My podjęliśmy się podwójnej pracy: po pierwsze by za· 

chowac zam1erzema lel!o męża (MarinusaJ w całości. za wyjątkiem tych miejsc, 

k!óre wy_magały korekty - po drugie. aby to co przez niego nie zostało wyjaś

mone, ? ile I~ 1e~t !"ożhwe, naletycie zostało wpisane (narysowane), dzięki wia

domości ludzi dosw1adczonych. albo leź przez uporządkowanie w bardziej dokład
nych mapach". 

121) J. Fischer S. J.: Ptolemaus und Al!alhodiimon. (Denkschr. d. Kaiserl. 

Akad. d. Wiss. in Wien. phil.-hist. Kl. LIX. Wien 1919. p. 86 i n„ S-A. p. 18 i n. 

"!'e _wszystk,ich_ .p~lnych" rękopisach Ptolemeusza (kodeksach) zarówno w red. A 

1ak I B ~na1du1e się przy końcu VIII ks. dopisek Al!atodaemona, jako wykonawcy 

map. F.1scher utrzymuje. ze tylko mapę świata wykonał Agat. samodzielnie. - zaś 

co do mnych 26 map krajów w red. A. jak i 64 map prowincyj w red. B. ten 

(',ga_t. _iesl jedynie kopis!ą. Ale Fischer nie znajduje dowodów co do realności 

1s_tn1em_a Al!alodaemona. 1ako współpracownika Ptolemeusza. Przeciwnel!o są zda· 
nta: K1epert, Lelewel. Jelic. Oberhummer, Roscher, Dinse. Berger, o ile uznaje 

Agat. ~ierdzi, ie Pt?lem. do swojej Geol!rafji nie dodawał map. - autorem któ

rych miał być Marmus, To samo stanowisko Kretschmer, Hermann, Mehlis et 

cons. Po~. Dinse P: Die handscbriftlichen Ptolem. - Karten und die Agatbodamon· 

fral!e, Ze1tschr. d. Gesellsch. fur Erdkunde zu Berlin 1913, Nr. 10 oraz tamte 
,dyskusja historyków nnd tern zagadnieniem. 
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kopistów, (Geogr. I, 18, 2- 3). Por. ryc.12. W 8 księdze podaje Ptolem. 
wskazówki rysowania przeglądowej mapy zamieszkałej ziemi, 
rozdzielonej na 26 map specjalnych', aby wszystkie wiadomości 
z opisów podróżniczych możliwie jasno w prawidłowych stosun
kach można było uporządkować 122

), gdyż na małej przeglądowej 
mapie świata nie jest to możliwe. Widzimy tu zatem praktyczny 
kierunek, którego brakowało jego poprzednikom Hipparchowi 
i Eratostenesowi. Mimo że Ptolem. był astronomem i że nie 
wszyscy badacze uważają go za geografa w ścisłem znaczeniu 
tego słowa, to w redakcji map specjalnych. ze względu na 
materiał do tego potrzebny, praca jego w przeważnej części 
polegała na zbieraniu wzgl. przerabianiu i porządkowaniu do
starczonych mu materjałów geograficznych charakteru oficjalnego, 
(nie mówiąc już o dobytku, który miał po Marinusie). 

Ptolemeusz był rzymskim obywatelem i nietylko dostęp do 
urzędowego materiału był mu ułatwiony, ale w tej pracy doz
nawał poparcia sfer rządowych, podobnie jak to było z Eratos
tenesem i Ptolemeuszem VII. Kubitschek mówi, że Ptolem. jedy
nie jako astronom był zainteresowany w zestawieniu map a nie 
jako zbieracz 128), ~dy tymczasem Schwarz W. w swojej szczegó
łowej analizie wykazuje krok za krokiem sposoby posługiwania 
się osiągniętemi materiałami, częstokroć szematycznie i nie 
środkami astronomicznerni - głównie tylko dla zapełnienia 
swoich map specjalnych 12~). ,,Przy olbrzymiej ilości pozycyj 
(mówi Schwarz, 265), które się u Ptolem. znajdują, leży jak na 
dłoni, że tylko dla bardzo małej ilości mogły być szerokości 
astronomicznie oznaczone". Że Ptolem. korzystał z drożni rzym-

• skich (Itin. Antonini) ł2DJ i że odnaleliźliśmy ślady korzystania 
z rzymskiej Orbis pictus, to już jest naukowo dowiedzione 126); 

(inna rzecz, że nie wywiązał się z łe.l!o tak dobrze, jak Strabon 
lub Plinius). Wiadomo nam, że Ptolem. bezpośrednio czy za 
pośr. Eratostenesa korzystał z wypraw wojennych Aleksandra 
W. 127

), że dla mapy Azii fza pośredn. Marinusa) opierał się na 
,,rocznikach starej dynastii chińskiej Han", obfifujących w mnó
stwo nazw i odległości dla całych obszarów od pn.-zach. granic 
Chin przez Turkestan aż do kraju Jaxartes. Roczniki te zostały 
zebrane i topoj.!raficznie opracowane (opisowo lub rysunkami) 
przez urzędników chińskich dla celów wojskowych głównie 
(206 r. przed Chr. - 96 r. po Chr.), a Hermann potwierdza 
właśnie, że dopiero Marinus dro.l!ę do Chin poznał z dostarczo
nego przez Maesa (Titianus'a) chińskiego itinerarium 128). 

',22) (tY•Y.~Y TO? 3óvao3-a: T:,;(',11:,;( 1:l, : q,ootubp.tYGt Y.GtC p.rnh~; .tpo; 'tO iY~"t)).ót •po•; 
oop.p.01:pwc: Y.a,:a,:aaimv .•• ) 

IU) Kubitscbek: Pauly-Wiss. R.-Encycl. X. 2073. 
12
') Schwarz: Der Geograph Claudius Ptolemaeus. Rbein. Mus. f. Philolo-

gie, B. 48 N. Folge (1893) p. 262 i n. 
12~) Por. tu str. 346. 
lt6) Ramsay: The bistorical Geography of Asia minor. 1890 p. 68. 
121) Berger: Op. cit.1 p. 113. 
nA) Hermann Alb: Die Seidenslrassen vom alten China ... Mitteil. d. K. K. 

Geogr. Ges. Wien LVIIl (1915) p. 475- 495. Za nim Berger: Op. cit.1 p. 96 i 155, 
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Na mapie Europy Ptolemeusza widoczne są również ślady kie
rowania się drogami przemarszów oraz szlakami etapów wojennych, 
ciągnących się między Renem, morzem Pólnocnem a Lipą i Wezerą 
i pokazujących z całą wyrazistością linię operacyjną wojen ger
mańskich pod Augustusem i Tyberiusem - w czem rozpoznaje
my jakieś sprawozdania charakteru wojskowego1

:!!
1
), zaś mapa ta 

dziś mogłaby stanowić bardzo pewny materiał dla historii wojen. 
Co do zach. Europy, to prócz „rzymskiej mapy wojskowej", 
istniały opisy; m. in. Pomp. Mela w swojej Chorografii (r. 46 po 
Chr.J, podaje szereg pasem górskich Niemiec i Gallji na podsta
wie wiadomości z operacyj wojennych rzymskich [Klaudiusa), 
gdzie w 50 r. po Chr. tworzono granice państwa rzymskiego ut>J. 
Poznanie czeskiego kotła zawdzięcza Ptolem. również wyprawom 
rzymskim. W 6 r. po Chr. Tiberius wyruszył przeciwko Marko
manom, którzy pod Maroboduusem założyli na ziemiach Bojohe
mum (Czech), zagrażające rzymskiemu imperium państwo i natar
ciem kombinowanem od strony Budziejowic, (gdzie sam Tiberius 
dowodził) oraz natarciem legata jego Sencjusa Saturninusa od strony 
Pilzna, zgniótł Maroboduusa w Marobodum (Pradze) w środku 
kotła czeskiego. Do takiego pociągnięcia strategicznego musieli 
wodzowie mieć mapę-zwłaszcza, że i jeden i drugi przeprawiali 
się przez góry. Wszystkie prawie nazwy, które w tej wojnie 
występują, jak również pasma górskie i inne obiekty top. s tano
wiły później oficjalny materiał dla Ptolem. i żaden geog1 af sta
rożytny nie dał tak dokładnych informacy j topograficznych o gó
rach, rzekach i miastach wsch. Niemiec i czeskiego kotła jak 
on ta1). Obok Niemiec i Gall ii, Marinus - Ptolemeusz czerpali 
z wypraw r:iymskich również wiadomości o Italii, Alpach i Sąr
macji. (Polybius, Tiberius Grakchus, Posidorrius, Tacitus) tll:!J. 

Wiadomości te, zdobyte drogą wypraw wojennych „a także 
ruchu handlowego", gromadzono w archiwach państwowych 
i bibliotekach zarówno w Rzymie jak i Aleksandrii i one 
stanowiły dla geografów materiał oficjalny, dający rękojmię 
prawdziwości. Za czasów Nerona wysyłano z pola bitwy 
z Armenii do Rzymu specjalne mapy teatru wojny, które póź
niej władze użyły do map wojskowych 1B-1). Szereg krytyków: 

. (Miillenhof, Roscber, Mehlis, I. Fischer), pisząc o tych źródłach, 
obok wypraw woje nnych nieodłącznie mówią o ekspedycjach 
handlowych, ale równocześnie podają dowody tylko co do wy-

" ' ) Schulten A.: Eine neue Romerspur in Westfalen. Bonner Jahrb. CXXIV 
(1918) - p. 92 i n. 

130) Mehlis: Taunus u, Retico. Petermanns Mitteilungen 1914 II p. 151 i n„ 
131) Mehlis: Sudeta u. Gabreta. Pet. Mitt. Bd. 65 (1919) p . 49-50 i n„ rów

niei: Oberhummer E. Die Entstehung der Alpenkarten. Zeitschr. d. Deutsch. u. 
Osterr. Alpenvereins Bd. XXXII (1901) p. 21 - 25. 

m) Berger. Op. cit.1), p. 646 i n. 
111) Plinius: N. Hist. (Ed Detlelsen) VI. 40: Corrigendus est in hoc loco 

error multorum etiam qui in Armenia res proxime cum Corbulone gessere .... 
situsque depicti ~ inde missi hoc nomen inscriptum habent. 
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praw wojennych, dla handlu natomiast za wyjątkiem Kruse'go184), 

materiału dowodowego nie wiele znajdują, (wzgl. nie podają wcale). 
Roscher mówi o drogach karawanowych w głąb Afryki (w po
szukiwaniu złota w Libii i t. p.) i jakoby z rysunków drożni, 
jak również periplusów żeglarskich ciągnął Ptolem. wiadomości 
geograficzne, lecz my właśnie wiemy od tego samego autora, 
że Ptolem. nie dał tej części Afryki oznaczeń pewnych, prze
ciwnie są one niżej ogólnego poziomu map ptolemeuszowych1a;;). 
Dopiero Roscher poznał jak trudną miał Ptolem. pracę przy 
mapach krajów, z któremi nie pozostawano w bliższych wzgl. 
regularniejszych stosunkach lub - powiedzmy to szczerze, gdzie 
nie prowadzono wojen wzgl. nie zdobyło materiału oficjal
nego inną drogą jak np. przez sprawozdania z wyprawy Waleriusa 
Festusa przeciw Garamantom (za Wespasjana), lub Flakkusa walk 
z Nasamonami, (pod Domicjanem18';). Dla pn.-zach. krajów Afryki, 
na mapie Ptolem. dadzą się odtworzyć ślady opisów geograficz
nych maurytańskiego króla Juby Il (25 r. przed - 24 r. po Chr.) 187). 

Tak tedy dzieło Ptolemeusza, bezsprzecznie najbardziej zdu
miewające naukowe zjawisko na przestrzeni starożytności, śred
niowiecza i czasów nowożytnych aż do XV w. włącznie, za
wdzięcza swoje powstanie skrzyżowaniu nauki i wojskowej 
wiedzy, reprezentującej w sobie cel - Państwo. Dlaczego to 
dzieło poprzez całe średniowiecze aż do ruchu humanistycznego 
ukryte było jakby pod ziemią, (zważywszy, że średniowieczni 
ojcowie kościoła w swoich z rozbrajającą naiwnością potrakto
wanych tworach geograficznych, na nim się nie wzorowali, zaś 
naprowadzone np. przez Miillera nazwy ptolemeuszowe o źród
łach i autopsji nic nam nie mówią),138) - czy mapy Ptolemeusza 
nie zostały adoptowane jako mapy oficjalne, dzieląc los innych 
podobnych dokumentów wojskowo-archiwalnych? - tego na razie 
nikt nie rozważał, chociaż punkty zaczepienia (obok innych wy
mienianych w historii czynników) - znalazłyby się. 

Itineraria, (zabytek kartogr. 
na tarczy łucznika palmyr.) 

O ile użycie map rzymskiego sztabu generalnego zarezer
wowane było tylko niektórym dowódcom wzg). samemu impera
torowi jak to już powiedziałem na str. 345 (por. 141) ), o tyle ge
nerałom a także innym upoważnionym oficerom przysługiwało 
użycie drożni (itineraria pieta), jako konieczny ekwipunek w mar-

134
) Kruse C. H: Archiv fiir alte Geographie ... Bd. I. Heft 2, p. 68 i n. 

13>) Roscher A: Ptolemaeus u. die Handelstrassen in Zentralafrika. (Gotha) 
1857. p. 65 i n. 23 i n. 

136) Berger: Op. cit.1) p. 98 - 99. 
HT) Peter: Ober den Wert der historischen Schriftstellerei d. Kon. Juba, 

Meissen 1879. 
13R) Miller Konr.: Die altesten Weltkarten. Stuttgart 1895. gdzie we wszyst

kich zabytkach kart. patrystycznej wloką się nazwy. pochodzące (drogą pośrednią) 
od Ptolemeusza. 
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szu. Że takie rysunki były dostępniejsze świadczy stosunkowo 
świeże odkrycie. W wykopaliskach w Salihich (dawnem Dura
Europos), znaleziono (w r. 1922-3) w jednej z wież fortecznych, 
tarczę łucznika kohorty palmyrejskiej, oklejoną skórą wzgl. per
gaminem. Na kawałku takiej skóry zauważono (uszkodzoną) listę 
nazw greckich, przedstawioną w sposób osobliwy - jak na mapie. 
Każdej nazwie towarzyszy rysunek domu, przypominający znak 
konwencjonalny dla· miast w Tab. Peutingeriana lub w mapach 
średniowiecznych. Pod nazwami i:;t po; it(,t<.t(tiri;) i .l,~voo~t; r.o,(r.t!-'-";) 

są grube kreski niebieskie kończące się w morzu i one oznaczają 
rzeki przecinające drogę (szlak). Wewnątrz tego owalu na środku 
tarczy jest namalowane morze z okrętami ożaglowanemi, por. ry c.11. 
Otóż ta grupa nazw, oznaczająca etapy wojsk maszerujących, 
była częścią drogi rzymskiej dobrze nam znanej z Tab. Peut. -
z Itinerarium Antonina oraz Kosmografii Rawenneńskiej 180

). 

Cumont, który te nazwy zidentyfikował, ustala rok 260 jako datę 
pobytu w Dura XX kohorty palmyrejskiej {łuczników rzymskich) 
i rzymskiej okupacji w tej części Azji Mniejszej.110

) Nie ulega 
wątpliwości, że lista ta wzięta jest z mapy wojskowej, którą 
mieli w użyciu dowódcy, a którą Vegetius poleca generałom 
przygotowującym wyprawę: 141) ,,zaopatrzyć się w itineraria kom
pletne wszystkich krajów, w których (itinerarjach) odległości 
będą notowane w liczbach kroków i stan dróg oznaczony, jak 
również drogi poprzeczne, drugorzędne - oraz góry i rzeki 
p rzedstawione". Vegetius kładzie przytem nacisk na grożące do
wódcom niebezpieczeństwo z powodu zaniedbania przygotowań 
tych do marszu większe, niż w obliczu wroga.14~) Stwierdzamy 
tu zatem pewien etap w użytkowaniu mapy wojskowej (drożni), 
sporządzonej na kwaterze i zastępującej dowódcy teren w przy
gotowaniach do wypraw wojennych za ces. Walentinianusa IL 

Gdy mowa o drożniach wspomnieć muszę o (kilku) itinera
riach, które w średniowieczu przewinęły się w kilku zmienia
nych wzgl. zniekształcanych redakcjach. Do tych należy Itine
rarium Antonini'ego, (które~o częścią jakoby miało być Itinera
rium provinciarum), Itiner. Rawenneńskie oraz „Tab. Peutinge
riana", które zaczerpnięte są z jednego pierwowzoru (czasów Au
gustusa),148) Kubitschek godząc się do wspólnego źródła przesuwa 
datę redakcji Itin. Ant. na III w. po Chr. Elter utrzymuje, że 
zarówno Itin. Ant. jak zresztą pochodne Itiner. Bordeaux były 

H 9) Ra\tennatis Cosmographia. ed. Parthey-Pinder 181. 6 i n. 370, 13 i n. 
l lO) Cumont Fr.: Fragment de boucler portant une liste d'etapes: ,,Syria" 

Revue d'art orient et d'archeol. Paris 1925. Tome VI. p. 1- 14. 
111) Vegetius (de re mil. Ili. 6): ,.Primum itinera omnium regionum, in qui

bus helium geritur, plenissime debet babere perscripta, ita ut locorum intervalla 
non solum passuum numera sed etiam viarum qualitate perdiscat. compendia, de
verticula. montes, Humina ad fidem descripta consideret, usque (eo) ut sollertiores 
duces itinera provinciarum in quibus necessitas gerebatur. non tantum adnotata 
sed etiam pieta habuisse firmentur". 

142) Veget: Op. cit, ITT. 6. 
1t3) Petersen Ch.: Op. cit. p. 382-389 i n . 
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celowo przystosowane do chrześcijańskich pielgrzymek, 144) -

czemu Kubitschek za Geyerem sprzeciwia się, wskazując na ślady 
szlaków wojennych, rozlokowań etapów legjonowych i t. p.14") 

Według Dicuila (mnicha iryjskiego) pisma - De mensura orbis 
terrae, miały być, (jak już wspomniałem), przedsięwzięte nowe 
samodzielne pomiary państwa rzymskiego za Teodosiusa Il (422 r.) 
z podziałem na 24 prowincje. Ponieważ wiadomości podane 
przez Dicuila zgadzają się z treścią Pliniusa odpowiadającą zda
rzeniom z przed 400 lat, przeto słusznie osądził Detlefsen, że 
odnoszą się one do Divisio orbis, mającego źródło w(?) Agrippie.146

) 

* 
Związek zachodzący pomiędzy działaniami wojennemi i po

trzebą znajomości kraju (geografii), stanowi już od samego zarania 
kształtowania się państw w znaczeniu terytorjalnem, zarodek 
kiełkującej kartografii. Stan posiadania i władania w obrębie 
narodu czy też państwa, jak i jego zbrojna obrona zmuszały do 
poglądowego przedstawienia obrazu kraju. Szereg dokumentów, 
których tu naprowadziłem tylko niewielką część z tego co nam sta
rożytność pozostawiła lub przekazała, wskazuje, że ten związek 
nie jest przypadkowym, lecz stanowił niemal konsekwentną linię 
rozwoju kartografii tam, gdzie ją do tego praktyczna powoływała 
potrzeba. Poza jałowemi rozważaniami kosmogonicznemi kapłanów, 
(czy to jako kasty lub dynastii, czy też z tytułu duchowego przewo
dzenia), upatrujących cel i kres w bogach opiekuńczych-historia 
nie wykazała żadnego postępu wiedzy, kierującego się jedynie 
tylko umiłowaniem nauki, natomiast potwierdzała, że postęp ten 
(abstrakując od sztuki), zawsze pokrywał się z utylitarnością 
życiową; jeżeli zaś mowa o wiedzy geograficznej, to wystarczy 
przypomnieć, że jeden z najwybitniejszych umysłów starożyt
ności Strabon, wskazując na jej użyteczność praktyczna, najsil
niejszy nacisk kładzie na potrzebę wodza armii i męża stanu. 
Por. na dole 147

). Siła zbrojna reprezentowana przez jej wodza-

10) Elter: Itinerarstudien p. 72 i n. (Progr. der Bonner Universitiit 1908). 
141) Kubitscbek: Eine rom. Strassenkarte. Jabresbeft V. 73 i n. 

146) Detlefsen: Op. cit. 14 i n. 

UT) Strabo I. I. C 9. ,\Tś,toto: o¼ tlUY C:tfiCt.,·l)A',tlOY, oco: Ot>YCI.Yttl( T"JS w! lta
Af-:-c-,.; ~pz.a,v, i&v-r, t,.,_t. rrrH,,!S ooti;r;,;;ES Kl~ ~i«Y t~o~ata~ xr.tl O!o!Y.YJC~v rroAt~tY."łv; a·y/Aov 
OOY fh: 'ff r•w,pa<p:it·') 1tw;a i:r:! -.:a; :tr,r,~;:; a~ar•"''" ta; "IT•l-l~v:xas, o:at:lhtoa 'ff1tttpo~ 
xal 1uA'X'f"J 1:a µlv htli; to. ~¼ htli; -.·~-; oop.r.,ic:•,,; ohouµćv~. Również Strabo I. 1. C. 10 
podaje szereg przykładów, w których znajomość kraju wybitną odegrała rolę w wo
jennych operacjach. przy tyczeniu obozu i w marszu: Agamemnona Ilota zawróciła 
sromotnie, ponieważ Mysien oblegali w mnie maniu, że to Troja ... ; Persowie i Li
bijczycy przeszli obok wielkiego niebezpieczeństwa, biorąc spławne rzeki za cieś
niny morskie bez wyjścia ... ; a dalej z walk współczesnych Rzymian przeciw Partom 
lub tet Germanom i Celtom gdzie czytamy: ó,; ~· aij-.:w; 't'ł)•, lr.! r spµ(lvol>; xa! K,A-
1:oó;, ¼v ~ho: it<ll op,;µo:~ a~<ł1:o:; tp-~µiat<; u 'tor.oµ,, zoóvtwv tUJV ~<lp~&_pwv xa! ta li',!>; 1tÓppw 
it'ltCJÓY'tWV -to!C 0:1vooóc~ 'l.a.! -t'.l:c: bOob; hn·1.pt>1rrop.łvwv ~,;l;t trl; 1:0ttopta~ -tpr.,f"t}S ta xał -r<.uv 
,i).l.wv. 
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(panującego) wciągała do współpracy naukę - i fakty te, daj~ce 
się zaobserwować słabiej w starożytności, z powodu urywa1ą
cych się materiałów, uwypuklają się już silniej u, schyłku średni?
wiecza i w czasach nowożytnych. Walka, ktora rozegrała s1ę 
pomiędzy metodami_ grecki~mi i r~ymskie~i na przeło~ie „Hip
parch- Polybius", 01e zakonczyła się zwyc1ęst~e~ nauk1 wpr_aw
dzie ale miała duży wpływ na pozytywne dązema, wskazu1ące 
kier~nek dla należytej organizacji pracy i kryteria użyźniające 
konsekwentny rozwój kartografii. Co do zagadnienia rzymskiej 
mapy wojskowej-muszę zaznaczyć, że jakkolwiek nie zostało ono 
wyczerpane- obwleka się już w pewną formę uchwytną choćby 
dlatego, że we wszystkich materiałach pozostawiła ona bezpo
średnie lub wtórne ślady, oczekujące obszerniejszego opracowa
nia. Z tego też punktu widzenia odniosłem się do nauki Ptole
meusza, noszącej cechy wybitnego wpływu rzymskiej kartografii 
praktycznej - i jakkolwiek działo się to w II-gim w. po Chr. 
włączamy ją do starożytności (idąc za przykładem Bergera et 
cons.) z tych zrozumiałych względów, że korzenie jej tkwią 
w zdobyczach kultury starożytnej. 

W krótkim przekroi u, który dało się w obrębie niniejszej pracy 
zestawić, nie naprowadzam mojej analizy materiałów, lecz zado
wolniłem się jedynie rezultatami tego procesu, osiągniętemi dla 
podjęcia naszego założenia - wszelako wyraźna nić zagadnień 
wojskowych snująca się w kartografii starożytnej począwszy 
od momentu jej kiełkowania aż do ugruntowania jej na podsta
wach naukowych włącznie, dowodzi jasno, że: 1) w praktycznej 
potrzebie kartografii jak i w jej postępie tkwił pierwiastek wie
dzy wojskowej, i 2) jej rozwój należyty mógł być uwarunko
wany tylko przez pracę o organizacji zwartej - wojskowej, re
prezentującej w sobie cel: państwo i jego obronę. 

RESUME 

LE DEVELOPPEMENT DE LA CARTOGRAPHIE EN VUE DES PROBLEMES 

MILIT AIRES A L' ANTIQUITE J a n S t e b n o w • k i. 

Le probleme d e la defense nationa le d e chaque pays est lie eterne llement 
avec son image topographique. C'est un principe, qui en vue de l'bistoire et de 
l'analyse scientifique prend l'importa nce d'un axiome; ca r elle n'est pas le resul
tat d'un prosiramRle elabore quelconque ou d 'une doctrine militaire - mais une 
łoi, qui sur les differeots degres de la civilisalion se cou vrait completement ave c 
la vie. Les etudes etbnolo giques nous de montrenl que cetle con viction eta it innee 
meme aux barbares. Un grand nombre de croquis cartographiques effectues par 
les iodigenes łut apporte pa r les ex plora te urs d'Afrique , d 'Asie, et Arµerique . 
Nous a vons apprfs. que d ans la plupart de cas ces, soi-disant. car les furent 
dressees a J'occasion des guerres que !es diflerenls tribus menaient entre eux. 
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Ces cartes etaient secreles, la violation du secret etant consideree comme haute 
trabison. elait punie de mori. (Confr. les annexes au texle polonais N° '.' .') et 
planches 1 et 2). 

Les temps bisloriques nous ont fourni un grand nombre de documents 
surtout sur la civilisation d'Asie Mineure el d'Egypte en forme des fragmenls de 
gravures lineaires en pierre, des ardoises d'argile, des papyrus representants les 
scenes de bataille, les obslacles du lerrain et !es plans des fortifications. Layard 
(Monumenls 2-me serie pl. 49) et Hommel dans son „Histoire de Babylon et 
d'Assyrie" nous presentenl (une des nombreuses images), - !'expedition d'Assur-bani
pal contre Teumman le roi de Suza - Oli, a cóte des scenes de bataille, nous voyons. 
aussi uo plan topograpbique de la forteresse, la citadelle et le terrain voisin. 
(Confr. 5,d,R) et plancbe 3). 

Un plan purement militaiTe est represenle sur la plancbe 4, Oli la projection 
borizontale de la forleresse Kouioundjik est dressee selon les principes de la 
planimetrie. 

Cbez !es Egypliens anciens nous trouvons pour nos recberches un beritage 
des documents bisloriques moins nombreux que chez !es Babyloniens mais pour
laot !'image de leur pays, accompagnant partout l'eHigie des expeditions mililaires 
des pbaraons, qu'ils nous ont laisse est beaucoup plus interessanl et complet. 
li est vrai que ce ne sonl pas des plans dessines, proprement dit, mais plutót des 
descriptions allegoriques, liees avec !es commentaires hieroglyphiques. Dans ces 
descriptions les Egypliens nous donnent au moyen des symboles non seulement 
la division detaillee de leur pays (en Nomos), mais aussi ils prennent en consi
deration la topographie du pays d'une maniere descriptive ou au moyen des 
dessins 11

, "). 

„Plan des mines d'or de Nubie" conserve acluellemenl au „ R. Museo di 
Anticbita" a Turin, n'est pas un document militaire, quoiqu'il a l'air d'un docu
ment ofBciel. surtout que suivant l'heritage litteraire, le roi Seti s'interessait lui 
meme a ces mines el leur organisation ainsi que la garde elait confiee au mili
taires u et '6). 

Mais la science est en possession de documents (constiluant un groupe 
particulier - monuments) qui meritent bien d'etre accentues plus fort dans 
notre probleme. Les murs el les pylónes des temples Abou Simbel, Luxor, Carnac, 
Abydos, Ramesseum a Thebes son! couverts des gravures lineaires, representants 
la bataille de Quadech entre Ramses II et Mutallu, roi des Hetheens 1288 avant 
l'ere cbretienne (Conlr. pl. 7, 8 17). 

Comme commentaire de la siluation nous sert le plan topograpbique de 
Koldewey {Confr. fig. 9). 

Un promontoire montueux et la forteresse forment le centre de la bataille. 
Ce promontoire est entoure du cóte est par le fleuve Orontes (aujourd'hui 
Nahr-el-Ahsi), du cóte ouest par la riviere Mouqadije (Tannur). Les deux rivieres 
confluent au nord; du cóte sud se trouve une depression naturelle qui (selon 
l'observation sur le terrain), pouvait etre aussi rempli d'eau pendant l'inondation 
au printemps n, 1R), 

Sur le bas-relief nous voyons la meme siluation, mais representee d'une far;on 
primitive. Le sculpteur nous montre une tranche du terrain en forrue insulaire, 
entouree d'un anneau des quatres lignes representants les rivierettes et la depres
sion, avec les deux passerelles; a droite (ce qui nous rend l'objet plus interessant), 
les lignes coupant la riviere sur lesquelles se trouvent les cavaliers, presen
tenl sans doute !es points, Oli la riviere se laisse passer a ~ue. Il existent sur le 
terrain des traces, qui nous permettent d' expliquer les deux lignes annulaires 
interieures, comme les fosses de fortifications. Comme j'ai deja mentionne il exi
stenl plusieures representations du meme theme et l'opinion generale qu'elles 
inspirent ne fait que confirmer l'analyse precedente 21 ,12,23). 

Les gravures lineaires representants les expeditions syriennes du roi Seti I-er, 
Oli s'exprime non seulement cbaque obje! topographique, mais aussi les commentaires 
geographiques. son! d'une grande valeur pour nous. Une aulre maniere graphique 
est appliquee au bas-relief a Ramesseum (I pylone, tour nord) Oli la lisie des 
villes prises par Seti est figuree au moyen des symboles c. a. d. des groupes de 
captifs et des dessins de tours defensives, portanls !es noms de villes - Oli l'ordre 
geograpbique ful observe 2',25). 
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Mais sur les murs, couverts de dernieres gravures lineaires egyptiennes, nous 
pouvons reroarquer des represenlalions plus anciennes qui nous prouvent. que 
les memes lradions existaient dans le moyen empire egyplien. Aussi sur un frag
ment de bas-relief du mausolee de Darius I-er nous voyons 28 representants des 
pays soumis a ce roi, comme une lisie geograpbique symbolique. A cause de cela 
il en persiste une opinion, qu'il y avait jadis une carte de Darius (500 - 486 
avant J. Cbr.) el qu'elle repondait a la conception oekoumene d'Hecatee de 
Milet 21,28). N'elaient-ce pas ces descriptions d'expeditions qui lormaienl le centre 
principal. Oli naquit la cartograpbie - conlrairement aux represenlalions cosmo
goniques du sacerdoce de l'antiquite? 9, 10). Le fait. que dans les chants de Homere 
on rencontre en relation avec des guerres troyennes une description de la carte 
qui, dit on, elait gravee sur le bouclier, fail par Hepbaistos pour Achille (Iliade 
xvm. 606 el 7) nous fournil UD exemple caracteristique. 

La premiere mappemonde (cercle babite de la terre - oekoumene) pro
vient de l'ecole ionique londee par Tbales de Milet, qui basait ses recherches, 
concernants la lorme du !llobe et la disposition de ses elements principaux, sur 
!es hypotheses au moyen d'un systeme pbilosophique. Un de ses eleves, Anaxi
mandre de Milet (550 avant J. Chr.). ful le premier. qui entrepril le dessin d'une 
carte j!eographique. On peut supposer cependanl, qu ·une certaine phase des prin
cipes de la carlograpbie exilait encore avant Anaximandre 29

, $
0
). Du dialogue entre 

un des disciples de Socrate el la naif Strepsiade, qu'Aristophane a place dans 
ses „Nuages", on peut conclure, que l'usage de la earle dans la Grece contem
poraine etait assez divulgue 10). 

Herodote (V, 49) nous parle que la carte pouvail servir deja a cetle epo
que pour les buts militaires. En 500 avant J. Chr. les Grecs de !'Asie Mineure 
elant opprimes par le roi persan Darius, le tyran de Milet, Aristagoras, se rendit 
en Sparte en vue de proposer au roi Kleomene une action commune. Tl de
roulait devant lui son plan d'attaque et montrait du doigt les demeures des Grecs, 
graves sur un tableau d'airain 31,U), 

Les Grecs ne diśposaienl pas de cartes topograpbiques pour les buts de la 
guerre, mais d'autre part !es principes de la tactique n'etaient non plus assez 
avances. On remplar;ail !es cartes par les reconaissances et !es description geo
grapbiques militaires, qu'on trouve en abondance dans la litterature antique. Ho
mere, Herodote, Pericles, Tbucidyde, Xenopbonte (n'en parlant rien de nombreux 
auteurs romains) oni laisse des nombreuses descriplions, qui aujourd'qui sonl 
idenlilies sur le terrain. La plus connue est l'Anabasis de Xenophonte, ou on 
trouve la description topographique en detail 33,3',0 ). Non moins importants 
etaient pour nous les diflerents itineraires, qui dans les expeditions rempla
r;aiens les cartes el qui sans doute etaient en quelque sorie un succedane de la 
cartograpbie SG,31• 

De la comparaison des succes de la science tbeorique aux succes empiri
ques et pratiques. vient au jour I' activile du grand guerrier et conquerant du 
monde, Alexandre le Grand. Son genie militaire appuye par !es etudes a l'ecole 
de l'Aristote, en collaboration avec Kallisthenes, Nearch, Arislobulus, Anasicri
tus et les lonctionaires qui l'accornpaS!naient dans ces expeditions en Egypte, 
Asie Mineure jusqu'a la riviere Indus en Asie Centrale, oni enricbi la science 
de materiaux tellement precieux, qu'ils ont sulli non seulement aux contemporains 
pour la construclion de la carte du globe habite, mais aussi a Eratosthene, Marin 
de Tyr. et Ptolemee 11). 

Ses amiraux firent connaissance des cótes du presqu'ile Arabe, de la baie 
Persane et le cótes plus lointaines jusqu'a !'ile de Taprobana (Ceylon) 3~.19). Ces 
materiaux geographiques el cartograpbiques. grace a leur caractere officiel devin
rent des documents sur lesquels la cartographie ~recque a pu se baser pour la 
premiere fois. Il est vrai qu.: nul ecrivain classique (bisloriosopbe) n'a menlionne des 
mesures prises par Alexandre le Grand, concernants !es lravaux cartographiques, 
mais cetle attitude passive des ecrivains ne peut pas cacher devanl nous le fait 
completement vraisemblable. que ses descriptions devaient etre accompagnees des 
dessins el des croquis qui furent ensuile remanies, surtout, parce que le roi se 
servail des ilineraires. En presence de donnees geogr. fournies par Alexandre le 
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Grand, les autres decouvertes et descriplions furent oegligeeś p.e,c. Pytheas, doni on se mefiait 0 ,",
0

). 

Eratosthene (230 avant J. Chr.) ayant dispose de materiau,c reuois a la Bibliotheque d'Ale,candrie, deja redigl!s d'une maoiere crilique par Oicearque, entrepńt le dessin de la carte, dans laquelle devaient trouver place des pays et leur habitants. Ceci met a jour en quelque s i,rte les tendances politiques et militaires de son temps. sourlout lorsqu'on prend en consideration que Grece donnait trop d occasiou a ces tendances. Mais d'ici a l'imposition du reseau geographique en grades il etait bien loin, car il tirait les lignes de direction (projeclion) a lravers les eodroits imporlanls, ce qui falsifiait pour la plupart des cas leur situation •~. H . " ). 

Mais ni les resultals obtenus par I..:icearque. ni ceu,c par Eratostbene ne repondaient aux exigeances qu'on posait d la carte, non seulement parce qu'elle se basait trop sur des donnees mathematiques, mais n cause de resullats peu positifs. 

Hipparque (150 avant J. Chr.) fit encore pis sous ce rapport. li renonca aux melhodes mixtes de determiner les endroits c. a. d. au moyen des observations astronomiques et interpollalion seton les materiaux fournis par les explorateurs et les expeditions - mais il ne reconmmandait decisivement que ]es moyens aslronomiques. Comme il se rendail parfaitement compte de l'envergure de celle entreprise. il fit un projet le l'oeuvre collective (Strabo I. C. 7) voulant enlrainer dans cetle affaire un oombre de savants de dilferenls centres de la terre. Ceuxci devaienl a l'aide de tableaux astronomique$ fixes par lui meme, dreaser uo reseau des cenlres (villes) pour la tolalite. Comme malheureusement ce plan se montra impossible a realiser, il ruina non seulement le principe scientifique qu'il reprhentait ' 0,51) mais aussi il causa une rhction au profit d'une tendance plus positive et pratique doni representant etait Polybe 51,H). 

Polybe - d'origine grecque, eleve a un rang de dignitaire a Rome, faisait toul pour assurer a la science grecque une influence durable dans sa nouvelle patrie, en vue de problemes qui l'altendaienl. 
Cetle tendance sortit de la forte influence de l'idee d'imperialisme romain et surtout des besoins de l'armee et de son che!. C'etait lui, qui reconnut l'impossibilite d'obtenir les materiaux cartographiques selon l'idee de Hipparque et qui recommaoda de baser le progres de la geographie sur les relations d'expeditions et de conquetes des Romains. qu'avaient evidemment mis a l'ombre les methodes bypothetiques et les moyens des predecesseurs grecs. Strabo (I. C. 11) qui comme Posidonius s·etait base sur ce point de vue, a donne une claire caracleristique de cetle tendance dans la geographie, separant les recherches coocernanls la forme du globe, tout en demontrant leur utilite aux princes. seigneurs et grands chefs de J'armee 11). Dans les descriptions topographiques qu'il a reuni dans son oeuvre (1 • 15 livres, auiourd'hui decompleth) pendant ses voyages a trovers les Alpes. la Ga ule. J'lberie, l'Egypte et la Libye, la piu part de I' oeuvre elan! consacree surtoul a l'empire romain, il tache de maintenir non seulement la precisioo de la situation topographique en generał, mais aussi en vertu des mesures fournies par les antiques itineraires romains, il cite les distances el les direclions par rapport aux quatres poins cardinaux et ceux secondaires. C'est lui qui a introduit dans la topograpbie l'elemenl purement militaire n."Y). 
Nous ne savons rien s'il existait jadis une carte de Polybe, quoique Berger (VI. 33 - 35) admel la possibiltte de ce fai!, d'outant plus, que Jes corrections introduiles par Polybe dans les dimensions du bassin de la Medilerranee, donnees nar Oicearque et Eratosłhene devaient se manifester sur une carte quelconque. Quant aux travaux d'arpentage pendant les campagnes il convient de relever l'utilite des fonctionnaires romains „gromalici" Oli bien „caslorum meta/ores" specialistes de loute sorte de mesures, de lalonnement et des leves de plans dP. camps (castra), qui du temps de l'Empire creerent l'eooque des grande& operations geodesiques pendant la fondation des colonies ".~•.n ,,o). 
Le developoP.ment incessant de l'empire romnin. la circulation toujours accroissante de militaires entre les lrontieres le plus eloignees et l'inlluence de 
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Polybe, creerent le besoin d'une carte pralique, ulile autant a l'administration de l'Etat qu'a l'armee. La creation du.ne telle carte. basee uniquement sur les propres principes de la mathematique et l'aslronomie aurail da . eloigner le resu)tat a_u moins a cent cinquante ans. Par consequent c_~la deva1t etre la ca~te d „orb~s terrarum" romain. basee sur les mesures reguheres et sur les matena ux lourn1s par les oculaires. Telle carte etait „orbis pictus" d'Agrippa ou d'Au~uste ~om~e l'appelait Pline l'Ancien (nat. hist. III. 17 65) emmuree dans le portsque V1psama a Rome (7 avant J. Chr.). Mais autant les sources anciennes, que les recherches posterieures, qui pouvaient servir de commentaire historique a cetle carte, sont malheureusement trop minces Oli bien delormees. 
Le trait caracteristique principal de cetle carte consistait en _ce, que la dimension lotale du continent etait divisee par Agrippa en 24 provmces et qu'il a pris en consideration autant leur longueur que leur largcur et les distan

ces de cbemins militaires "). 
Oe la comparaison a l',.orbis pictus" romain, donl le debri~ e~ m~rbre on a trouve en 1706 a Aulun (ancien nom Augustodunum). on a pns I hab1tude de considerer, que la carte d'Agrippa etait aussi gravee en marbre ".1°). A cole de la succesion de Strabo et Pline. concernant cetle carte qu'on a jamais vu - les recherches etaient bases en principe sur les „Tabula Peulinj!eriana" (copie) doni la source ou modele etait, dit on, l',.orbis pictus" d'Agrippa 11•71). 

Tabula P«utingeriana une bande de parchemin de 6 m 82 cm de lon_gueur et 34 cm de largeur, divisee en 11 (evtl. 12) fcuilles-sel!ments, represenle un image bizarre - car tous lea details et surtoul le rheau de lignes, considerhs d'abord comme chemins et d'apres Schweder a) n'etant que lignes de direclion pour les dislances entre !es diflerentes villes - sont enlass~es du haut en bas (du nord au sud) d'une telle fa~on, que les deformations causees par consequent donnent un chaos complet dans la planimetrie. Cnlr. Pl. 10. 
Eo vertu de ce reseau de lignes et du long format qui devait laciliter 

l'enroulemeol, un groupe de savants a,. compte_ les Ta~ula P_eulingeri_ana aux nombre d'itinerairea 14.75. • 2). Cependant s tł y ava1t quelqu un qui voudra1t se ser• vir de cetle carte e n pratique, il aurait da elre convaincu, ~u'except~s quelqu~s chemins, elle est absolument sans valeur pour ce but, meme s1 on eut pru en cODSI· deration les erreurs faites par les copistes ' 1). En vertu des etudes propres sur cette carte et de l'analyse de Desjardins •1,••.•6
), ensuite ayant pris en con• sideration I' opinion du Vegese, qui a caracterise les itineraires du passe, ie su~s convaincu, que son format bizarre applati et les deformations. sont. dues au cond1-tion1 techniques c. a. d. qu'elles furenl ajustee1 aux buts de I arch1tecture, comme la copie dela carte d'Agrippa dans le portique Vipsania. 

S'en tenant a l'opinion de Strabo (II, 5, C. 120) qui aflirmait. que l_!s villes d'.,orbis pictus" romain etaient placees selon leur situation reelle. et de Mullenhol. qui enumere 12 OOO noms environ pour cette carte, ensuite se basant sur les pro• porlions de dessin du plan capitolin de Rome qui d'apres Richter (Top. 2
, ?) a d0 avoir besoin d'une superHcie 23 X 13 m). ainsi que sur celle de la carte d Autun. pour laquelle Schweder destine 18 m d~ longueur "') ~t ~olin. gra<:e .a mon e_xpe~ rience personelle "'), je me suis afferm1 dans la conv1chon, que s1 I on aura1t du lire la earle d'Agrippa d'une distance certaine (25 m) a une J!randeur des lettres donnee (5 - 8,5 cm) elle devait avoir une superlicie 28 X 14 m. 

Il est difficile de supposer, qu'il, pourra!t. se trouver un expert ~ui c~oi~_ait en une telle entreprise gigantesque, d une uhhte tel\emenl problemahque a I ID· struction publique. Si nous admetlions un_e gra?de re~uction du ~onle~u e_t de noms, pour diminuer de cetle fa~on ses d1mens1ons. c est alors Phne n aura1t pu lui consacrer tant de place dans ses oeuvres et la decrire dans ces termes. 
Or il faut admettre, qu'Agr ippa a develloppe son orbis pic/us dans le port; V, seton les principes decoratifs de l'architecture, en forme oblongue comme I est Tab. Peuting. qui n'est. que sa copie; surtout que grace au . so,ins _d'Agrippa gouverneur de l'Orient il y avaient, dit on. dans les thermes a ! Anho~he_ des carles peintes d'un caractere decoralif 91). Je pars de la concephon pnnc1pnl~. qu'il est beaucoup plus facile de comprendre les rleformations el un format b1-zarre de la carte d'Agrippa qui. quoique ce soit. devait plut0t avoir le caractere decoratif el etan! exposee. probablement, gloria causa devait forcement ceder aux 
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principes de l'arcbitecture - qu'une deformation due, soi-disant, au besoin d'en
roulement et qui dans la „ Tabula Peulingeriana" devait constituer un appui respon
sable pendant le voyage, comme prHendait Vegese et pendant les campagnes, 
comme le veut Elter et Schweder 71,81), 

. Deja Mannert 72,~1) relevait que le format de la carte d'Agrippa etait ajuste 
~ la salle de colonnes dans le port. Vipsania. Du meme avis est Desjardins, 
I auteur d'une oeuvre la plus eminente sur „Tabula Peutingeriana", qui dit: ,.peut
etre parviendrai-je a confirmer par des preuves nouvelles l'bypotbese de Mannert, 
el a faire remonter la premiere origine de ce dessin jusqu'a l'.,orbis piclus" qui 
figura it sous le porlique d'Agrippa" M). Cependant nous savons que: Pline, qui 
a vu la earle dans le port. Vips., cite Agrippa comme l'auteur de la earle 30 fois, 
et Strabo, qui profitait des materiaux officiels. ne le cile pas une seule fois en 
rapport avec une carte quelconque; Ce que Strabo avait a sa disposition les 
materiaux officiels nous prouve le fait, que foul en demontrant dans son oeuvre 
!es _dilferences de di~ensions et de dislances qu'il puisail dans plusieures sources, 
11 c1te pour comparaison un auteur anonvme, inconnu de nous, le Chorographe" 
comme une autorite officielle 91). " 

. ~l en res~lte c!air que dans ces cas il ne s'agissait pas d'une personne, 
mais d une fonchon. d un bureau, car pourquoi n'aurait il pas cite son nom, com
me il a cite ceux d'Artemidore et de Polybe? 

Si ce „Chorographe" eut ete Agrippa, il l'aurait nomme, de fai;on qu'il l'a 
nomme six fois en parlant de son aclivile comme generał en chef, archilecte el 
l!?uver~eur etc. 91, 9R,99). Nous savons ensuite que les ecrivains du Moyen Age, qui 
~łtsposa1ent de matenaux sans aucum doute meilleurs de ceux qui parvinrent 
1usqu'a nos jours, dans ses descriptions de l'.,orbis p ictus" ne font aucune men
t ion d'Agrippa ' 00); et comme, d'apres Strabo, sur la carte romaine les villes etaient 
placees selon leur situation reelle, il faut conclure qu'il s'agit de deux „orbis 
pictus"96). 

Tandis que, comme on a constate, Strabo prolitait de la carte offic ielle, 
~line . pensaiJ en principe a la earle d'Agrippa dans le port. V„ doni Tab. Peu
hngenana qui dans sa redaction originale n'esl qu'une copie, et qui devait etre basee 
sur une earle officielle d'une pleine valeur. La carte officielle, dont nous parle 
Strabo, qui etait d'une p leine valeur et d'un caractere pratique et scientifique 
a la fois, la - meme a laquelle aspiraient Polybe, Cesar. Agrippa et Auguste 
etait celle. qui constituait la carte d'etat major generał romain . 

On ne peut pas douter de I' exislence de cetle carte, pour la seule cause 
passive, que nous n'en rencontrons pas son nom dans la litterature contemporaine, 
car on peut ciler beaqcoup d'exemples, que les documents mil itaires secrels 
avaien_l disparu sans aucune mention, quoique les hommes specialement aulor ises 
~ouva1ent .en profiter . Que la carte d'Agrippa dans le por t. V. n'avait pas pu 
etre de ple1ne valeur. nous prouve surtout le probleme du secret. Suetone (Domit. 
c. 10) raconte, que !'empereur Domitien a condamne a mori Metius Pomposianus 
P?ur a voir porte en public l'.,orbis piclus" dessinee sur un parchemin 103) tan
du que Dio Cassius 67, 12 alfirme, que Metius l'avait peinte sur un des murs d e 
sa chambre. 

Mais les autres qui dans le portique Vipsania voyaient une carte de pleine 
va~eur (et non celle de la T. Peutingeriana) oegligeol l'importance des ses ren
se1gnements au profil d'une autre cilation. surtout que selon Suetone, Metius 
Pomposianus etail condamne a mori, car etant ne sous une beureuse constellation . 
d'apres le presage des astrologues on le pretendail dangereux, a cause de la 
possibilite d'un coup d'etat - ce qui nous devrail suggerer que le droil romain 
punissait pour les phenomenes surnaturels accompagnants la naissance du con
damne. Il n'y a rien de plus dangereux dans l'bisloire que d'imputer cetle ver
sion aux futurs legislateurs du monde. 

Vegese dit. que seuls certains chefs (sollertiores) avaient droit a se servir 
de la carte 111

) et Ambriosius (Psaume CXVHI) reserve meme se droit a !'empe
reur seul 106). 

Mais en outre on a constate >1>1, 101- 110) que Marin - P tolemee profitaient de 
l'.,orbis pictus" romain d'une maniere, qui exclue la possibilite de l'exploitation de 
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la carte dans le portique Vipsania. surtout sous la forme de Tab. Peuting~riana 
et qui au contraire confirme l'existence d'une carte plus complete au po10t de 
vue scientifique et accessible certainement a un savant a litre exeptionnel, d'ail
leurs 150 ans plus tard. 

Aussi Kubitscbek 113) est arrive a une conviction, qu'en outre d',.orbis pic
tus'' d'Agrippa il devail exisler une autre _carte. de plein~ _valeur, car un grand 
nombre de noms qui se lrouvent dans Itinerarium Antom.nr, dans Kosmog~. ~.a· 
vennalis et dans Tab. Peutingeriana ne se couvre pas rec1proquement, quo1qu 11s 
onl des racines dans les sources du lemps d'Augusle, donc il ressenl une autre 
,orbis pictus" inconnue, embrassanl la totalile de ces noms, et cetle Erdkarte „a" 
hypothetique de Kubitschek coincide avec la mienne d'etat major generał. 

La tendance scientifique des Romains dans le domaine des recherches ge
ographiques el dans la methode des travaux cartographiques accomodes a l'usage 
pratique-liee dans sa causalile vraiment avec les operations militaires. a cree en 
contacl avec les conquetes scieotifiques de Grecs une tendance intermediaire 
avec la preponderance grecque. 

Le centre du mouvemenl scienlifique dans ce domaine, qui attirait depuis 
le II siecle apres J. Chr. des regards de Romains autant que de Grecs, etail 
Alexandria (la palrie de Heron) avec sa celebre bibliotheque 116). 

Sur le fond de celle epoque deux personnages ont bien meriles du progres 
de la cartographie: le premier ful Marin de Tyr (100 a. apres J. Chr.) qui l'hi
stoire a laisse dans l'ombre. et Ptolomee (140 apres J. Chr.) connu par ses oeuvres 
tant eminentes, que personne n'a pu l'egaler au cours du Moyen Age jusqu'a l'epo
que de Renaissance ll9). Cnfr. Pl. 11. 

Nous sommes obliges de laisser ouverls cerłains problemes concernants la 
personne de l'auteur des cartes qui furent jointes a sa „Geographie" 12

') mais le 
point de vue de Ptolemee sur les methodes romaines est tres interesant ~our 
nous 110). Ptolemee, tout en rejetant les hypotbeses, en tire !es conclus1ons 
des methodes romaines (etant sujet romain il prolilait de l'appui des cercles 
olficiels). 

Il chercbe une projection pour 26 cartes de pays dlvers et donne les indi
cations. comment dessiner la earle generale et celle partielle. Quoiqu·il passait 
partout pour un astronome, nous en nous basant sur l'opinion des aulres auteurs 
tacbons de dernontrer que la source principale pour ses travaux etaieDt les ma
teriaux conquis au cours des campagnes militaires, porlanl uD caractere des rela
tions officielles et les tableaux de la latilude e t de la loogitude geogT. qu'il a fourni 
dans 6 livres de sa „Geographie" consistaient en principe dans l'interpollation -
el seul un nombre insignifiant de vi\les etait determine au moyen des observa• 
tions astronomiques in, 124

). 

Nous savons qu'en outre des relations sur les expeditions d'Alexandre le 
Grand. qui etaient deja redigees d'une maniere critique par les predecesseurs 
(Eratoslhene, Hipparque et Marin) il profitait pour l'Asie orientale de ~ateriaux 
officiels chinois l2", et pour \es pays europeens il se servait des matenaux pro
venanls du temps des gnerres romaines i:4_ 112). La, ou il y avait un manque de 
materiaux, ses determinations demontrent UD niveau plus bas et sont moins abon
dants m). De cetle maniere nous avons etabli, que l'oeuvre de Ptolemee, le plus 
fascinant pbenomene scientilique, sans doule, dans la periode du Moyen-Age et 
des temps modernes jusqu' au XV et XVI siecle inclus. doit son origine a la 
liaison entre la science et les decouver les praliques, obtenues d'une maniere 
empirique. qui fut le resultat d'une necessite militaire. 

Une decouverle recente nous prouve, jusqu'a quel point ce besoiD fertilisail 
idee de la science J!eographique. Dans !es fouilles a Salihich (Doura Europos 
ancien) on a trouve (en 1922-3) dans une des lours de la forteresse un bouclier 
d'archer palmyrien, dont la couverture exterieure en cuir est ornee d'une liste 
d'etapes de l'armee romaine. Cette lisle est en quelque sorle un commentaire, 
ou une nomenclature de la representation j!r apbique des objels topographiques en 
forme pareille a celle de Tab. Peutingeriana 140), cnfr. pl. 10. Or, si \es boucliers 
ornes des representations geographiques se repelent plusieurs fois dans l'histoire 
ancienne, ce fait ne peut plus passer pour un hasard, au contraire il porte les 
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traces d'une conlinuite lraditionnelle et caracterise la propagation de la carlo• 
graphie comme une connaissance liee eternellement avec )'art militaire. 

Le coup d'oeil succinct que nous avons pu d onner dans ce traite hislorique 
ne nous permet pas d'accompli r un proces analytique qui etait necessaire a nos 
recherches mais !es problemes militaires qui se dero,ulent a lravers le develop
pemenl de la cartogra phie ancienne, depuis sa conception jusqu'a son affermisse
ment sur un fondement scienliiique - nous prouvent, que: 

1) La cartographie pralique el son progres ont eu toujours comme base, 
des elemenls de la science mililaire. 

2) Le developpement convenable de la cartographie n'etait pas possible 
qu'au moyen d 'une organisalion coherenle mili laire, repr_esentanl un but supreme: 
L 'Etal et sa delense. 

La mise en oeuvre de ce probleme elail plus facile au Moyen Age par 
comparaison a la sterile cartographie patristique (des peres de l'Eglise) et surloul 
elle devient plus evidenle dans !es temps modernes - ce qui est prevu dans la 
suite du lraile present. 
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JÓZEF SŁOMCZYŃSKI 
POR. KORPUSU GEOGRAFÓW 

POLSKIE MAPY WOJSKOWE 

Organizacja i program prac. 

W ostatniem stuleciu największe napięcie w rozwoju prac 
nad pomierzeniem i skartowaniem ziem polskich, zbiega się 
z zakończeniem wojen w Europie. Bezpośrednio po wojnach 
napoleońskich były rozpoczęte wielkie triani;!ulacje, po wojnie 
1870 r, przystąpiono do szczegółowych zdjęć topograficznych, 
po wojnie zaś światowej pomiary zostały podjęte na nowo od 
podstaw, Organizacja i wykonanie każdej z tych prac była 
i pozostaje w ręku wojska, wojsko bowiem najbardziej odczuwa 
potrzebę nowych map, odpowiadających postępowi metod i środ
ków walki, posiada przytem strukturę i środki, które dają naj
pewniejszą rękojmię sprawnego i programowego przeprowadze
nia pomiarów w takim zakresie i w takim czasie, jakich wymaga 
każdorazowa sytuacja polityczna i gospodarcza. 

W Polsce niepodległej, organizującej od podstaw swe życie 
gospodarcze i administrację państwa, stawiającej nauce i tech
nice cały szereg pilnych zagadnień i zatroskanej o obronę swych 
granic, dokładna aktualna mapa była potrzebą pierwszorzędnej 
wagi. 

Do przeprowadzenia potrzebnych pomiarów i opracowania 
map decyzją władz państwowych został utworzony w 1919 r, 
Wojskowy Instytut Geograficzny, który z czasem przetworzył 
się na centralną, państwową istytucję pomiarową, organizacyjnie 
podległą Ministerstwu Spraw Wojskowych. 

Program najbliższych prac Instytutu obejmowtlł zaspokoje
nie potrzeb walczącej armji i kształtującej się administracji pań
stwa, zi!romadzenie i uporządkowanie spuścizny po zaborcach, 
wyszkolenie specjalistów i wreszcie przystąpienie do nowych 
pomiarów i do opracowania typów map, przystosowanych do 
współczesnych wymagań. 
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Pierwsze mapy. 

Lata 1919-21-to okres kształtowania się granic państwa, 
okres walk armii naszej na przestrzeni od Dźwiny do Karpat, 
od Bałtyku po Dniepr. Zaopatrzenie oddziałów walczących 

w mapy, łączyło się z ogromnemi trudnościami wobec br~ku 
wykwalifikowanego personelu technicznego, gotowego mater,ału 
kartograficznego i przystosowanych do produkcji map zakładów 
graficznych. Wprawdzie pewien zapas map, nawet dość po
kaźny znaleziono wśród pozostawionego przez okupantów do
bytku wojskowego, lecz pozostawione mapy nie pokrywały 
równomiernie całego obszaru działań wojennych: dla wielu rejo
nów brakowało nawet pojedyńczych egzemplarzy mapy ogól
nej, nie mówiąc o mapie szczegółowej; oddziały najczęściej mu
siały zadowolnić się prowizoryczną mapą niemiecką 1 : 300 OOO 
lub kopją starej rosyjskiej mapy 1 : 126 OOO. 

W tych warunkach Wojskowy Instytut Geograficzny w 1920 r. 
przystąpił do pierwszego systematycznego wydania najba;dziei 
potrzebnej mapy w skali 1: 100 OOO, drogą fotomechamczneJ 
jednobarwnej reprodukcji starych map niemieckich 1 : 100 OOO, 
austriackich 1 : 75 OOO i rosyjskich 1 : 84 OOO w prywatl?ym zakła
dzie, z jedyną zmianą obcojęzycznych naz~. topograficznych na 
polski. W ciągu niespełna trzech lat mapami tego typu pokryło 

całą Polskę. 

Inwentaryzacja materjalów dawnych. 

Obok doraźnego zaspokojenia potrzeby jakiejkolwiek mapy 
topograficznej rozpoczęto zbieranie i gruntowne uporządkowy
wanie materiału geodezyjnego i kartograficznego z okresu przed
wojennego. Praca ta okazała się nie łatwą i nie prostą z t~go 
powodu, że dla części Polski materiały źródłowe przed wo1ną 
były uważane za tajemnicę wojskową i ni~ publikowan~, po 
wojnie zaś, w pierwszych latach, w okresie porewolucyinym, 
spadkobiercy zaborczych instytucyj pomiarowych, naogół mechęt
nie odnieśli się do poczynań polskiej wojskowej służby geogra
ficznej, stawiając wiele trudności w zwrocie prawnie należnych 

Polsce materiałów. 
Rezultaty triangulacyj państwowych, przeprowadzonych 

w ubiegłem stuleciu na ziemiach Polski, ~ozr.zuc<?ne po tr:ud!lo 
dostępnych, licznych wydawnictwach mem1eck!ch, ro.sy1sk1ch 
i austriackich zostały zebrane, uporządkow,~ne 1 opubltkow~ne 
w „Katalogu punktów trygonometrycznych 1

). Bogaty mate~1ał, 
zawarty w katalogu (blisko 24 OOO punktów) wystarcza do zorien
towania się w zasięgu i wartości prac pomiarowych zaborców 
i do wyrobienia własnego o nich sądu, zwłaszcza co do ich przy-

') J. Michałowski i T. Sikorski. Katalog punktów trygonometrycznych 

obejmujący współrzędne i wysokości punktów triangulacji szczegółowej wykona

nej przez Austrję, Niemcy i Rosję przed rokiem 1918 w !lranicach Rzeczypospo

litej Polskiej. Warszawa 1932. 
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datności do prac bieżących Instytutu. Stare triangulacje i ich 
katalog pozostaną tak długo aktualną podstawą polskiej karto
grafii, dopóki nie będą przeprowadzone nowe pomiary. 

Aktualność katalogu podnosi jeszcze to, że stabilizacja sta
rych punktów trygonometrycznych w terenie conaimniej w poło
wie przetrwała nienaruszona do naszych czasów. 

Większość istniejących w Polsce map zaborczych pozosta
wili okupanci niemieccy. Materiał ten częściowo był zgroma
dzony w komendach niemieckich, częściowo rozproszony, np. 
znajdywano mapy w handlu jako makulaturę, lub też u ludności 
wiejskiej. Nieraz ztamtąd zdobyte egzemplarze stanowiły uni
katy. 

Pozostawione przez niemców mapy rosyjskie (bezpośrednio 
z Rosji dotychczas map nie uzyskano) odnoszą się do terenów 
długotrwałych walk pozycyjnych w północnej i wschodniej części 
Polski; dla części południowej, środkowej i zachodniej byłego 
Królestwa Kongresowego posiadamy nieliczne urywki mapy 
1 : 42 OOO i komplet map 1 : 84 OOO. Przeróbki niemieckie 1 : 25 OOO 
i 1: 100 OOO z map rosyjskich z małemi wyjątkami pokrywają cały 
zabór rosyjski. 

Mapy b. zaboru pruskiego w skali 1: 25 OOO, 1 : 100 OOO, 
1 : 200 OOO i 1 : 300 OOO zostały skompletowane bez większych 

trudności drogą zakupu w Niemczech. Podobnie uzupełniono 
brakujące przeróbki niemieckie z map rosyjskich. 

O wiele lepiej stały możliwości zebrania materiałów zaboru 
ausfrjackiego. W 1923 roku Wojskowy Instytut Geograficzny 
wydelegował do c. k. Militar-geogr. Institut'u komisję po odbiór 
materiału, przypadającego Polsce na mocy traktatu w St. Ger
main; komisja przywiozła do Warszawy z Wiednia rękopisy 

i negatywy fotograficzne mapy 1: 25 OOO oraz płyty miedzioryt
nicze mapy 1 : 75 OOO (niektóre niewykończone) tych sekcyj, jakie 
obejmowały tereny całkowicie należące do Polski, oraz kompletną 
mapę 1 : 200 OOO i 1 : 750 OOO w odbitkach. Elaboraty geodezyjne 
natomiast, odpisane przez komisję z oryginałów mają luki i nie 
dają jasnego obrazu podstaw trygonometrycznych, na których 
są zbudowane mapy austriackie. Instrukcje i urzędowe wydaw· 
nictwa książkowe pochodzą z lat 1880-1913; wcześniejszych 

zupełny brak. 
Mapy dawne, w rękopisach, kopjach i przeróbkach, są ska

talogowane i przechowywane w archiwum Instytutu. 
Obieg starych, oryginalnych map z powodu szczupłych 

zapasów pozostałych po ukończeniu wojny był stale ograniczany, 
a zapotrzebowanie na nie do czasu opracowania nowych, popra
wionych odcinków było i jest pokrywane w formie kopij. 
W okresie bieżącym dotyczy to jedynie map w dużej skali, ściśle 
w skali polowych zdjęć, gdyż mapy w skali drobniejszej już są 
w sposób mniej lub więcej dokładny opracowane i wydane dla 
całości państwa. Stary materiał kartograficzny, wyjąwszy zdję
cia oryginalne, posiada dziś jedynie wartość archiwalną, histo
ryczną. 
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Podstawy triangulacyjne. 

W Polsce, w 1925 roku podjęto pracę założenia całkowicie 
nowej triangulacji1) i sieci niwelacyjnej, z zastosowaniem najnow
szych metod i instrumentów, aby dać wszystkim odgałęzieniom 
miernictwa jednolitą, precyzyjną podstawę trygonometryczną. 
Głównym motywem tak radykalnego przedsięwzięcia było prze
konanie się, że stare triangulacje, w połowie zupełnie zniszczone, 
nie odpowiadają współczesnym wymaganiom wskutek przesta
rzałych metod jakiemi ie wykonywano, braku ciągłości i chao
tycznego rozplanowania. 

Rozmiar nowych pomiarów trygonometrycznych jest tak 
wielki, że ich praktyczne rezultaty dopiero w bieżącym roku 
mogą wpłynąć na niektóre topograficzne i kartograficzne prace. 
Dotychczas, nowe zdjęcia i mapy miały za podstawę stare, 
przedwojenne pomiary triangulacyjne, odbudowańe i zagęsz
czone w kilkunastu lokalnych rejonach, w miarę potrzeb; dalsze 
nasze mapy, typów ustalonych, aż do ukończenia ich wydań 
będą z konieczności związane z triangulacjami dawnemi. 

Przebieg pomiarów triangulacyjnych, na których oparto 
zdjęcia topograficzne z lat 1873- 1913 jest już ogólnie wyświe
tlony w kilku polskich publikacjach na ten temat, z wyjątkiem 
austriackiej triangulacji katastralnej (Katastertrian~ulierungV!) 
Tutaj podam tylko ich krótką historię i charakterystykę z karto
graficznego punktu widzenia. 

Na terenie Polski niemal równocześnie były zaczęte wielkie 
triangulacje w Galicji (1819) i w Królestwie (1816). Pierwsza 
t. zw. triangulacja katastralna, wykonywana siłami austriackiego 
instytutu geograficznego, za figurę odniesienia miała jedną z elipsoid 
Delambre'a z astronomicznym punktem wyjścia w Wiedniu. 
Drugą, rosyjską z ramienia Topogr. Depo prowadził gen. Tenner 
na elipsoidzie Walbecka z punktem wyjścia w Niemieżu i w W ar
szawie. 

Triangulacje w pierwszej połowie XIX stulecia przy óv:czes
nych instrumentach i metodach pomiarowych, oraz wskutek 
braku doświadczenia u organizatorów i wykonawców (były to 
jedne z pierwszych prac tego rodzaju w Europie) nie dały wyni
ków zadawalających w świetle wymagań dzisiejszych, lecz wy
starczyły za podstawę do dalszych szczegółowych zdjęć w gra
nicach zakreślonych przez poszczególne układy triangulacyjne. 

W drugiej połowie XIX wieku w Europie środkowej, w no
wych triangulacjach powszechnie została przyjęta elipsoida 
obrotowa, obliczona przez Bessela w 1841 r.; do tej elipsoidy 

1
) Sprawozdanie z wykonanych do końca 1933 r, prac triangulacyjnych 

jest opublikowane w „Wiad. Sł, Geogr .", Nr. 1/ 1934, sir. 138. 
2
) Kreutzioger, Topografia, str. 146. Wstęp do wspomnianego „Katalogu 

punktów". Wiad. Sł. Geogr. Nr. 3/32, 4/33, 2/34 i inne. W czasie pisania niniej
szego artykułu otrzymałem interesującą notatkę dr. Rohrera z Wiednia na temat 
auslrjackiej triangulacji katastralnej. opartą na zbadanych protokółach oblicanio
wych. Obszerniejsze omówienie lej notatki odkładam do innej sposobności. 
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należą triangulacje pruskie, nowa austriacka (1873) i rosyjska 

(Dorpat, 1886). 
W międzyczasie wprowadzono w Rosji do obliczeń inną 

powierzchnię odniesienia, elipsoidę wyrównywującą. Autorem 

tej powierzchni był polak, gen. Żyliński. 
Razem mamy w Polsce 9 odrębnych układów triangulacyj

nych 1) na czterech elipsoidach (patrz szkic). 

Przeprowadzone w W. I. G. gruntowne zbadanie wyników sta

rych triangulacyj pozwoliło należycie ocenić ich dokładność, 

a przez to i dokładność opartych na nich zdjęć topograficznych. 

Okazało się, że każdy z układów triangulacyjnych, wzięty z osobna, 

dawał dostatecznie dobrą podstawę dla map w skali 1: 21 000-

1 : 25 OOO, lecz już przy próbie połączenia map, bazowanych na 

różnych układach wypływały dość znaczne trudności, mianowi· 

cie siatki geograficzne na granicy dwuch różnych triangulacyj 

rozbiegały się w takim stopniu, że dopiero na mapach w -skali 

1 : 1 OOO OOO przestawały być uchwytnemi. Na szkicu widzimy, 

że wielkości przesunięć, wzięte dla pomierzonych, wspólnych 

punktów trygonometrycznych są zmienne i wahają się w grani

cach ± 160 m; wychodząc poza obręb wspólnie pomierzonych 

punktów stwierdzamy różnice jeszcze większe, dochodzące do 

250 m. 
Trudności związane z połączeniem różnych układów nie 

istniały w zaborze pruskim. Układy Rauenberg (stary) i Hel

mertturm (nowy) są jednakowo zorientowane, mają wspólne bazy, 

a różnica w długościach geograficznych (0",1184) łatwa do uwzględ

nienia nie ma znaczenia w skali 1 : 25 OOO (wewnętrzne układy 

niemieckie na załączonym szkicu nie są rozgraniczone). 

W Austrii, na obszarach nas dotyczących były wprawdzie 

dwa układy prostokątne (lwowski i wiedeński albo śląski), lecz 

oba miały wspólny podkład sieci głównej, z jednym punktem 

wyjścia w Wiedniu. 
W Rosji natomiast istniały trzy odrębne układy, każdy 

z innym punktem wyjścia: w Warszawie, w Niemieżu (triangu

lacja grodzieńska) i w Dorpacie. Pierwsze dwa próbował po· 

godzić gen. Żyliński przez odniesienie do elipsoidy wyrówny

wującej, lecz metody rachunkowe użyte do przeliczeń z układów 

dawnych nie dały najlepszych wyników i na granicy dawnych 

układów (zakreskowanej na szkicu) rozbieżność wprawdzie nie

wielka, pozostała.2) 
Połączenie dwóch różniących się układów na mapach, roz

wiązali rosjanie przez wkreślenie na granicznych arkuszach siatki 

podwójnej (rys. 1); w ten sposób uniknęli zniekształceń zdjęć 

1
) Na szkicu nie rozgraniczam układów pruskich (Rauenberg i Helmertlurm) 

oraz dorpackich (Dorpat I i Dorpat li) na elipsoidzie Bessela, poniewat różnice 

między niemi dla kartografii nie mają większego znac1enia. Pomijam także pó:t

niejszą triangulację austriacką r rzędu, nie mającą wpływu na dotychczasową kar

togralję. 
2

) Przeliczenie wszystkich triangulacyj rosyjskich na układ dorpacki podjął 

w ostatnich latach przed wojną gen. Scharnhorsl. 
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i zachowali zgodność siatki geograficznej na mapach z katalo-
gowemi współrzędnemi punktów trygonometrycznych. . 

Łączenie map w różnych układach, dokonywane przez mem
ców podczas ostatniej wojny, grzeszyło daleko posuniętą dowol-

-

~ ~. -..,io ~., 
-'¾2-..~ ;-3~0 ~ 

Rys. 1. Konstrukcja mapy rosy jskiej na granicy dwóc~ różnych układów lria!lgu: 

lacyjnych. Położenie punktów trygo nomelr_- na ~bu ~dcmka~b w slo~unku do !1atk1 

geograficznej jest zgodne z liczbowem1 wynikam, właściwych lnangulacyJ. 

nością: nie posiadając rosyjskich materiałów geodezyjnych i nie 
mogąc dokładnie dopasować własnych map granicznych 1:~5 OOO 
do rosyjskich, przerobionych na tę skalę, niemcy tłómaczyh fakt 
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przesunięcia siatki rosyjskiej w stosunku do niemieckiej „wegen 
fehlerhaften russischen Grundmaterials". Niemiecką opinję o po
miarach rosyjskich podzielano przez pewien czas i u nas 1) , aż 

do ukazania się „Katalogu punktów", z pomocą którego łatwo 
się przekonać, że rysunek rosyjskich map najzupełniej korespon
duje z podsta wowemi sieciami trygonometrycznemi z dokład

nością conajmniej taką, jak na mapach niemieckich. 
W przeciwieństwie do dwuch poprzednich, austrjacka sieć 

trygonometryczna jest przedstawiona na mapach bardzo niedo
kładnie, miejscami przesunięcia sięgają aż kilkudziesięciu metrów, 
które nie tlómaczą się ani właściwością odwzorowania~), ani 
nawet deformacją papieru; zdaje się, że źródło błędów tkwi 
głównie w złem przygotowaniu rysowników i w niezorganizo
wanej rewizji. Wskazuje na to obok map, treść t. zw. arkuszy 
konstrukcyjnych, sporządzonych 1873 roku w celu przeniesienia 
rysunku z prostokątnych map katastralnych w skali 1 : 2 880 
w siatkę geograficzną zdjęć wojskowych w skali 1 : 25 OOO. 

Po bliższem zbadaniu arkuszy konstrukcyjnych okazuje się, 
że pomimo podpisów dwóch rewidentów w obliczeniach gdzie
niegdzie są przeoczone niewątpliwe błędy, skutkiem których 
siatka geograficzna nie wiąże się w sposób ciągły z podstawową 
triangulacją - czyli triangulacją katastralną, późniejsza bowiem 
triangulacja wojskowa rozpoczęta w Małopolsce w 1873 roku 
i ukończona w ramach sieci głównej, I rzędu, do zdjęć topogra
ficznych zupełnie nie była wykorzystywana i w przedwojennej 
kartografii austriackiej można ją uważać za nieistniejącą. 

Próby rachunkowego uzgodnienia dawnych materiałów try
gonometrycznych zostały podjęte w naszej służbie geograficznej 
w krótkim czasie po ukazaniu się „Katalogu". Prace w tym 
kierunku zdążają do włączenia w nową państwową sieć (elipso
ida Bessela, astronomiczny punkt wyjścia Borowa Góra: cp = 
= 52° 28' 32",85 A= 21° 02' 12",12, metr międzynarodowy) całego 
dorobku geodezyjnego zaborców, przeliczonego na jednolity 
układ i odniesionego do wspólnego poziomu. 

Projekt katalogu punktów w układzie prostokątnym, jedno
litym dla całego obszaru państwa, widzimy na stronie następnej. 

Zdjęcia top ograficzne. 

Żródłowym materiałem, z którego powstały wszystkie dalej 
wyszczególnione typy polskich map wojskowych, są zdjęcia polowe, 
wykonane w latach 1873-1913 przez pomiarowe instytucie państ
wowe w Niemczech, Rosji i Austrii, sprawdzone w terenie przez 
W. I. G. bezpośrednio przed kartograficznem opracowaniem 
danego odcinka mapy. 

1) Kreulzinger, Topografja. str. 149. 
2) Odwzorowanie Cassini' ego. 
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Projekt katalogu punktów trygonometrycznych w jednolitym układzie prostokątnym, 

wspólnym dla wszystkich, starych i nowych sieci triangulacyjnych, 

I I J I L. p. NAZWA PUNKTU .: X y I z I UWAGI 

47 - 28 - KAT O WICE (p. = 1 ooo ooo) 

1 ~iasleczko ! . . . . 4 337 037,9 381 956,6 326,76 g łka 

2 ~liasteczko I . . . . . 3 337 034,7 381 126,9 306,4-1 

3 Zen dek. . . . . . . . . 3 336 935,9 393 329,0 3::>1,92 

4 Żyglln ! . . . . . 2 336 277,7 383 749,2 313,35 gałka 

5 Miasteczko li..... 4 335711,1 381 519,2 300,17 

6 Świel'klaniec luśn. I 4 335 148,6 383 655,8 -

7 Ilu t 11. Hugo lesn. li . 4 331 96-ł,9 377 o68, I 283,34 

8 Piwonin . . . . . . . . 3 331917,8 405663,3 328,.n 

9 Śwlerklanlccluśo.11 4 333863,4 384525.1 297,07 

10 Mierzęcice. . . . . . . 2 33:i 686,2 392 156,5 323,01 

11 Siewierz ~ . . . . . . 3 333 568,6 404 279,3 32-ł,99 gałka 

12 Huta Hugo, kumin . 4 333 56-1,3 378 057,9 326,gS ttozyt 

13 Tarnowskie Góry 11. 4 333 213,4 376 786,3 303,81 

14 Huta Hugo, leśn. I 4 332 985, 1 379 910,6 300, 10 

15 Chechlo Htnre . . . . 3 332252,7 382300,9 311,98 

16 'J'nrnowsk le Góry ! 3 331 789,6 376 788,8 358,86 gałka 

17 ;-.;akio li. . . . . . . . 4 331 736,3 379042,0 3q,64 

18 Nakło I . . . . . . . . 3 331 293,1 380962,1 310,73 

19 Sąl'ZOW . . . . . . . . 2 330 565,,1 401 378,'1 341,76 

20 Goluch owi ce . . . . . 3 330 512,8 407 189,8 327,44 

21 Sączów!,... . .. 3 3302g6,4 401385,3 381,25 gałka 

22 Świerklaniec, wieża. 4 3302-1-·ł,8 383966,0 3q,19 upie kopuły 

23 'J'arnowskle Góry I . 4 330 10-1,5 376 670,0 301129 

24 Wojkowice . . . . . . 3 329968,8 4~g67,4 350,19 

25 Radzionków Il . . . . 4 329 415,1 379 :f,6,7 3-16,55 

21 Twardowice. . . . . . 2 329 231,2 392 766,7 397,64 

27 Toporowll'e . . . . . . 2 328 713,3 1og 599.7 351, 15 

28 Siemoni a ! . . . . . 3 328673,2 390900,0 383,70 gałka 

29 Segiet. . . . . . . . . . 4 328512,1 375R21,6 325,47 

30 Kozłowa Góra . . . . 2 328 4g6,1 38:z 859, 1 319,66 

31 Rndzlonków Ili . . . 4 328 .p8,7 38o 673,9 339,34 

32 Surlrn, gbra . . . . . I 328 13?,4 378 208,-1 351 ,78 

33 l,ipka,las ..... . . 4 327651,2 38.11~,3 291168 

34 Chrtl'izczohród ! . . 3 327 379,9 4093o6,o 342,34 kopulo 

35 Ra,Lr,i on ków ! . . . . 4 327 209,7 38o 412,3 36-1,54 g•lka 

36 Warężyn. . . . . . . . 3 3:26 g68,9 400 ogo,9 302110 

37 Radzionków I . . . . 3 326 864,9 38o 932,3 352,91 

38 Rarlzionków [\' . . . 4 326 654, 1 378 946,6 319,46 

39 Gołą sza . . . . . . . . 3 326 250,5 39 1 391 ,4 396, 12 

40 Piekary \\'lelkll' I 4 325628,0 382636,7 333,35 

41 Ujejście..... . . . 3 325494,0 4o678,t.7 373,31 

42 Piekary 1t . . . . . . 4 321913,5 382987,1 361,66 gaik• pd. 

43 Bytom 111 . . . . . . . 4 321 277,7 379 166,9 297,34 

44 Pieknry Wielkie Il . 4 32.1 072,9 381 409,1 30.:;.37 

45 Bobrowniki . . . . 2 324 050,9 387 184,7 328,81 

46 Strzyźowlre. . . . . . 3 323910,6 390714,8 370,11 

47 Rrzozowice . . . . 4 323 162,7 38.1 173,6 290,32 

48 Rytom I ....... , 4 322935,7 379490,1 301,61 

49 Knmleń I . . . . 4 322 483,5 385 866,2 297,50 

50 \! ierhowlce, zamek. 2 322342,1 376437,8 -

51 Bytom It . . . . . . . 4 322 24012 381 82-1,9 297162 

52 Piekło . . . . . . . . . 3 322209,4 401 58g,7 26g,07 

53 Miechowil'e ; 4 322072,1 '177258.:1 3."l•,14 gaik• 

54 K~mień III . . . . . . 4 321 767,2 :-18.18o7,6 292,gS 
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W wypadkach, gdzie doraźne potrzeby gospodarcze lub 

wojskowe nie mogły być zaspokojone sprawdzoną starą mapą, 

lub tam, gdzie doprowadzenie do stanu aktualnego zbytnio prze

starzałych map nie opłacało się - zostały podjęte nowe, ins\ru· 

mentalne pomiary w skali 1 : 2 OOO - 1 : 50 OOO na tle odnowionej 

i zagęszczonej starej sieci triangulacyjnej. Zdjęcia nowe do 

bieżącego roku objęły 13,6 tys. km:! czyli 3,5°/0 powierzchni państwa. 

W przyszłości pokryją one cały obszar państwa, lecz może 

to trwać parę dziesiątków lat; na ten czas nagląca potrzeba 

map wymaga zużytkowania starych, odziedziczonych po zabor

cach materiałów, jakiekolwiek one są, aby w krótkim czasie dać 

społeczeństwu i wojsku doraźne źródło do poznania terenu całej 

Polski, nauce zaś środek do syntezy i analizy rozmaitych zja

wisk geograficznych. 
Dawne zdjęcia topograficzne bynajmniej nie przedstawiają 

się jednolicie ani pod względem formy, ani treści. Stoliki nie

mieckie w skali 1: 25 OOO (Messtischblatter) mają kształt blizki 

kwadratu, zawierają całkowite minuty siatki geograficznej (6'r.p X 

X 10'),) i są ponumerowane kolejno, bez związku z numeracją 

mapy 1 : 100 OOO. 
Format mapy rosyjskiej w skali 1 :21 OOO był obliczony tak, 

że mieścił roczną pracę jednego topografa (95 km~), zawiera 

pełne 45 minut siatki geograficznej (5' X 9') i wchodzi niepodziel

nie na mapę 1 : 84 OOO. Numeracja arkuszy - pasami i slupami, 

wspólna dla obu rodzajów map, podobnie jak to ma miejsce 

u nas. 

Ausfrjacka mapa 1 : 25 OOO wynika z podziału na 4 części 

mapy 1: 75 OOO (15'r.p X 30'A) dwiema prostopadłemi prostemi, prze

cinającemi się w środku arkusza; (z tego powodu jej ramka nie 

jest trapezem równobocznym, jak np. ramka mapy niemieckiej 

lub rosyjskiej}. Numeracja mapy austriackiej -- pasami i slu

pami (Zone, Colonne) oraz sekcjami (NW, NO, SW, SO). 

Daty zdjęć widzimy na załączonem zestawieniu. Lata zdjęć 

oryginalnych, rękopisy lub kopje których posiadamy (wszystkie 

mapy austriackie i niemieckie i częściowo rosyjskie) wzięte są 

wprost z dotyczących map; daty pozostałych zdjęć rosyjskich 

są rekonstruowane w przybliżeniu z nazwisk topografów poda

nych na mapach 1 : 84 OOO i ze skąpych wzmianek w „Zapiskach 

Woj.-Top. Uprawlenija", w celu zobrazowania całości prac topo

graficznych w Polsce przed wojną. Możliwe odchylenia o parę 

lat wobec kilkudziesięcioletniej mapy nie mają znaczenia dla 

oceny jej wartości. 
W zaborze pruskim najstarsze zdjęcia były poprawione w la

tach 1904 - 1912 z wyjątkiem zachodniej części województwa 

Pomorskiego. 
W zaborze rosyjskim w okolicach Brześcia nad Bugiem, 

rosyjscy topografowie przeprowadzili w latach 1907- 1910 spraw

dzenie pierwotnych zdjęć, jednak z braku iródeł trudno do

kładnie ustalić ilość i numery sprawdzonych sekcji. 
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Powierzchnia zdjęć szczegółowych obszaru Polski z lat 1873- 1913. 

Rok 
1 : ~5 OOO 1 1 : 25 OOO 11 : 21 OOO 11 : 42 OOO I Razem 

mem. austr. ros. ros. 
-- -- ----- --

w tysiącach km 1 

1873 0.1 - - - O, I 
1874 4.5 0.5 - - 5,0 
1875 2.3 23.5 -

I 
- 25.8 

1876 1.8 7.2 - - 9.0 
1877 0,5 - - - 0.5 
1878 - - - - -
1879 - - - - -
1880 - - 0.9 - 0.9 
1881 2,1 - 2.6 - 4,7 
1882 0.9 - 2,2 - 3.1 
1883 0,3 - 5,1 - 5.4 
1884 0.9 - 9.2 I - 10, I 
1885 1.2 - 11.4 - 12,6 
1886 1.6 - 12.4 - 14.0 
1887 4.2 - 13.3 - 17.5 
1888 6.9 - 12.4 - 19,3 
1889 - - 12.8 - 12,8 
1890 4,7 - 9.0 - 13.7 
1891 2.6 - 5.7 - 8,3 
1892 0,7 6,2 9,5 - 16.4 
1893 0,2 10.9 11.4 - 22.5 
1894 0.1 5,2 10,7 - 16.0 
1895 - 11.4 7,2 - 18,6 
1896 - 10,2 7,7 -- 17,9 
1897 - 4,5 7,6 - 12.l 
1898 0.9 0.5 7.8 - 9.2 
1899 - - 7, I 0.5 7,6 
1900 - I -

I 
7,2 - 7,2 

1901 - - 8,9 - 8,9 
1902 - - 10,4 - 10,4 
1903 0.5 - 11.9 0.2 12.6 
1904 1.8 - 8,1 2,1 12,0 
1905 - - 0.5 - 0,5 
1906 0,2 - 0.1 - 0.3 
1907 - - 1.1 1.2 2,3 
1908 2.2 - 5.3 3.0 10,5 
1909 3.2 - 2.8 2.1 8.1 
1910 O.I - 2,5 7,1 9,7 
1911 1.6 - 1.4 7.0 1Cl,O 
1912 O.I - O.I - 0.2 
1913 - - - 2,3 2.3 

Razem I 46.2 I 80,1 226,3 25.5 I 378.1 
-Brak zdjęć szczegółowych . 10.2 

Austriackie zdjęcia topograficzne w całej Małopolsce wy
konano w latach 1873 - 79. Mapy w części wschodniej b. za
boru austriackiego były później (1893 - 97) sprawdzane i prze
rysowywane, niektóre odcinki nawet zdejmowane nanowo. Róż
nica pomiędzy mapami pierwotnemi, a sprawdzanemi polega na 
poprawionym rysunku pokrycia i rzeźby, przyczem powiększono 
ilość punktów wysokościowych, niekiedy nawet dwukrotnie. 
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O dokładności geometrycznej dawnych zdjęć stolikowych 

można do pewnego stopnia wywnioskować z następującego 

zestawienia dla lat przeciętnej wydajności: 

Charakterystyczne Niemcy Rosja Austria 
cechy zdjęć 

Lata zdjęć . 1898 1887 1896 

Skala 1 :25000 l : 21 OOO l: 25 OOO 

Powierzchnia zdjęta przez 1-go 
topografa w setonie 80 km1 95 km2 250 km' 

Powierzchnia stolika przecięt-
nie. 125 km1 95 km1 63 km1 

Ilość punktów trygonometrycz-
100 km1 nych nn 12- 16 4- 8 4-6 

Ilość pomierzonych punktów 
na 1 km1 50-180 12 25 2-10 

Duża rozpiętość w ilości pomierzonych na km2 punktów 

między danemi niemieckiemi, a rosyjskiemi i austrjackiemi wy

nikła ztąd, że w Niemczech żądano odstępów między warstwi

cami co 1,25 m, w Rosji 2,13 m (1 sążeń), w Austrii zasadniczo 

co 10 m. W Niemczech i w Rosji warstwice były kreślone przez 

topografa w terenie, dzięki czemu rzeźba jest przedstawiona 

wiernie, niekiedy nawet po mistrzowsku, natomiast porównanie 

rysunku rzeźby na mapach austriackich z rzeczywistością daje 

powód do wniosku, że mamy do czynienia z pracą gabinetową, 

z interpolacją między punktami na ślepo. Zwłaszcza na mapach 

starszych, w terenach górzystych, zalesionych można napotkać 

błędy, sięgające dziesiątków metrów. Dla ścisłości należy dodać, 

że niedokładności w rysunku rzeźby w pewnych wypadkach 

można znaleźć także u topografów niemieckich i u rosyjskich; 

pomijając rzadkie wypadki niedbalstwa, przyczyna leży w ów

czesnej ocenie terenu pod względem wojskowym - tereny bag

niste i zalesione uważano za nienadające się do walki i nie 

wymagano dokładnych ich zdjęć. 

ilość trygonometrycznie pomierzonych punktów miała także 

wpływ na dokładność geometryczną w poziomie, lecz w mniej

szym stopniu niż w wymiarze trzecim. Dla skali zdjęcia 1 : 25 OOO 

można przyjąć, iż przy niewielkiej ilości punktów pomiar domia

rami i kroczeniem dawał dokładność dostateczną, z warunkiem 

że czas, którym rozporządzał topograf do zdjęcia określonego 

odcinka był wystarczająco długi. Zakładając, że wydajność 

przeciętnego topografa we wszystkich zaborach była jednakowa, 

widzimy z zestawienia, że najmniej dokładne wyniki mógł 

osiągnąć topo~raf austriacki, który musiał zdjąć przeszło dwa 

razy więcej od kolegi rosyjskiego czy niemieckiego 1). 

1
) W pracy nad wykreśleniem mapy topograf austrjacki miał pomocnika, 

specjalistę od rze:tby terenu. 
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Znaki topograficzne przyjęte dla map podstawowych we 
wszystkich trzech zaborach obejmowały mniejwięcej te same 
przedmioty terenowej rysunek poszczególnych ' znaków ma cha
rakter międzynarodowy i drobne odchylenia nie mają większego 
znaczenia. Oprócz linii abstrakcyjnych jak siatka geograficzna 
i warstwice, znaki topograficzne były przewidziane dla wszyst
kich elementów, które posiadają cechy względnej trwałości, lub 
mają znaczenie dla ruchu wojsk i walki. 

Po upływie 30- 60 lat stwierdzamy, że na najlepiej opraco
wanych mapach topograficznych zachowały się bez zmian jedy
nie osie głównych linii komunikacyjnych, większość wód i rdze
nie osiedlii charakter dróg, rodzaj i granice kultur oraz ugrupo
wania zabudowań tern więcej odbiegają od współczesnej rzeczy
wistości, im ze starszem zdjęciem mamy do czynienia. Z tego 
względu do oceny aktualnej wartości omawianych map miaro
dajnym w pierwszym rzędzie jest rok zdjęcia. Pod kątem wi
dzenia aktualności mapy ogólną przewagę mają zdjęcia rosyjskie 
(ze względu na największy obszar, jaki pokrywają prace póź
niejsze), potem niemieckie i dopiero na ostatku austriackie}. 

Wreszcie nierównej wartości są rysunki oryginalne, bezpo
średnio wykonane przez topografa, wobec kopii, a tembardziej 
wobec kopji z kopji. Fotomechaniczny sposób kopjowania zaw
sze wprowadza zniekształcenia oryginałów, zależne co do stop
nia wyszkolenia personelu technicznego, od soczewki aparatu fo
tograficzneilo i sposobów powielania. Papier rysunkowy i mapowy 
jest ciągliwy pod wpływem wilgotności i czasu, przez co znieksz
tałcenie kopji znacznie powiększa; papier ciągnie się zazwyczaj 
w jednym kierunku więcej, w drugim mniej, skutkiem czego 
powstaje podwójna skala: inna w kierunku poprzecznym i inna 
w podłużnym. 

Oryginalne zdjęcia austriackie są naklejone na płótno i na
ogół dość znacznie zdeformowane: na długość arkusza 75 cm 
odchyłka od teoretycznych wymiarów waha się w granicach 
± 1 cm. Kopie zdjęć niemieckich są zniekształcone mniejwię
cej podobniei na długość arkusza 45 cm można spotkać odchyłki 
± 0,9 cm. Rosyjskie kopje 1: 21 OOO na cienkim, mocnym papie
rze są nieco lepsze: na 45 cm odchyłki naogół nie przekraczają 
± 0,6 cm. 

Przeróbki niemieckie w skali 1 : 25 OOO z map rosyjskich były 
sporządzane w warunkach wojennych, bez retuszu. Brzegi 
arkuszy (ramki mapy) najczęściej są obcięte niedbale, przez co 
w wielu wypadkach spotykamy przerwaną ciągłość lub ten sam 
rysunek na dwóch sąsiednich arkuszach. Szczególnie jaskrawo 
występują niedokładności na granicy dwóch układów triangula
cyjnych. Niektóre arkusze w braku szczegółowych oryginałów 
były łatane powiększeniami mapy taktycznej lub nawet mapy 
1 : 200 OOO Reymanna; kopję jednej z takich przeróbek niemiec
kich widzimy na rysunku 2. 

Biorąc pod uwagę wszystkie cechy dawnego materiału to
pograficznego, jakim rozporządzamy, dochodzimy do wniosku, 
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iż cały ten materiał, oparty na szczegółowych t_ri~ngulacjach, 
zdjęty metodą stolikową w latach 187~-19_13, częsc1owo pop1a
wiony jeszcze przed wojną, ~? ?dpow1edm!D doborze eg~emp a
rzy i zrewidowaniu konstrukc11, Jest zupełme wyst~rcza1ący ~o 
użycia go za podkład geometryczny do sprawdzenia w tereme 

Rys 2 Kopia prze róbki niemieckiej l : 25 OOO z map rosyjskich . i austrjackicb. 
Siat.ka· geograficzna prze rywana, w części auslrjackie j powtarza się pas o szero

kości 220 metrów. 

i kartograficznego opracowania nowej mapy w sk~l~ 1 : 50 OOO 
i mniejszych. Lecz jeśli postawin:i.Y za w~runek m101mum ~y
magań, niezbędnych do kartometr11 w skali 1 : 2? 00~, .t~ musimy 
uznać, że geometryczne podst_aw_y mapy austqack1e1 ządane~~ 
minimum nie dają, mapy rosy1sk1e są ledwo dostateczne, a Je 
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dynie nowsze mapy niemieckie, od 1884 roku, z ich gęstą siatką 
trygonometryczną i szczegółowym rysunkiem terenu odpowia

dają dzisiejszym poglądom na mapę szczegółową topograficzną, 

zdatną do robót inżynierskich, saperskich i do prowadzenia ognia 

w wojnie. 
Drogą dokładnego, instrumentalnego sprawdzenia stary ma

teriał sprowadza się w przybliżeniu do jednego poziomu. Dla 
zilustrowania trudności, z jakiemi łączy się sprawdzenie nie

równej wartości zdjęć topograficznych, podają dwa wycinki: 

jeden z typowej mapy austriackiej starszego wydania, drugi 
z przeciętnej mapy rosyjskiej. Na tle starego rysunku (w kolo

rze niebieskim), sprowadzonego do skali 1 : 25 OOO, mamy wykre

śloną przez topografa treść aktualną mapy. Na górnym wycinku 
widzimy znaczne przesunięcia w rzeźbie terenu i w sieci hydro

graficznej, oraz całkowicie nowe linie komunikacyjne, na dolnym
zmiany w zalesieniu, odchylenia w przebiegu niektórych dróg 

gruntowych i nowe rozplanowanie budowli. 
Nowe zdjęcia topograficzne przy takim stanie II"aterjałów 

dawnych byłyby najlepszem rozwiązaniem kwestii współczesnej 
mapy szczegółowej, lecz związany z niemi czas i koszta redu

kują program nowych pomiarów do wspomnianych wyżej nie
licznych wypadków. 

Skartowanie przeważającej części Polski opiera się w dal
szym ciągu na wiadomościach wziętych ze zdjęć zaborczych 

i drogą sprawdzenia w terenie uzupełnionych. Zapożyczenia 

z dawnych map stopniowo są ograniczane i od paru lat dotyczą 
tylko podstaw trygonometrycznych i rzeźby terenu. Mają one 
wpływ na jedną ważną cechę nowych map, mianowicie na ich 

dokładność geometryczną. Inne cechy, jak np. format, strona gra
ficzna, rzut, dokładność opisowa są już dorobkiem naszej woj

skowej służby geograficznej, o czem będzie mowa dalej. 

Usta le nie typów map. 

Mniejwięcej od 1922 roku notujemy pierwsze kroki, zdąża
jące do zerwania z szablonami kartografii obcej, przez wytwo

rzenie własnego, polskiego typu nowoczesnej mapy. Nagląca 

potrzeba aktualnych map sprawiła, że z pomiędzy wielu pro

jektów zatrzymano się na rozwiązaniu najprostszem, na konty
nuowaniu najlepszych wzorów wypracowanych w kartograficz

nych instytucjach zaborczych. 
Mapa, jako środek do orientacji w terenie w naszych wa

runkach wysunęła się na pierwszy plan - stąd wynikła decyzja 

wydania najpierw mapy w skali 1: 100 OOO, jako zasadniczej 
Mapy Polski, wystarczającej do objęcia w terenach o przeciętnej 

gęstości zaludnienia wszystkich dróg komunikacyjnych, osiedli 
i rozgraniczenia typowych kultur w sensie pól uprawnych, lasów, 

łąk, nieużytków i bagnisk. 
Format mapy 1: 100 OOO, identyczny z formatem mapy nie

mieckiej, wiąże się z siatką geograficzną w naszych szeroko-
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W11clnek map11 eustr!ackle! z 1874 roku, sprawdzone! w 1033 r. Warstwice austriackie wykret lone 

fałszywie, rysunek pokrycie nleaktualn11. 
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ściach. Ztąd ma kształt trapezu, o stosunku wysokości do pod

stawy mniejwięcej jak 3 do 4. 
Do robót inżynieryjnych i do wyznaczania topograficznego 

położenia stanowiska i celu w nowoczesnych sposobach prowa

dzenia ognia zdecydowano wydawać mapę szczegółowszą, w skali 

1: 25 OOO. Mapę tę w pierwszem dziesięcioleciu opracowywano 

tylko dla ośrodków szkolenia artyleryjskiego, jako poprawioną 

kopję dawnych map szczegółowych, bez zmiany formatu. Od 

1929 roku mapę 1 : 25 OOO wydaje się jako typ własny, znorma

lizowany, w formacie 5'1 ..:< 10'},, wypływającym z podziału na 

9 części mapy 1: 100 OOO. 
Trzeci typ, mapa operacyjna 1: 300 OOO jest odnowionem 

i ulepszonem wydaniem dawnej mapy przeglądowej niemieckiej 

w tej samej skali. Przeznaczeniem jej jest syntetyczne zobra

zowanie terenu do dysponowania wielkiemi jednostkami bo

jowemi. 
Nazwy map: taktyczna, szczegółowa i operacyjna, wypły

wające z ich najważniejszego przeznaczenia, są stworzone do 

łatwiejszego porozumienia się w obrocie mapami. 

Praca nad zasadniczemi wydawnictwami do roku bieżącego 

posunęła się tak daleko (około 650/o pokrycia mapą 1 : 100 OOO 

i 1 : 300 OOO), że nie może być mowy o zmianie skali lub formatu 

przed ich ukończeniem, niemniej studia nad ustaleniem dalszych 

typów mapy polskiej, opracowanie których rozpocznie się po 

ukończeniu bieżacego programu, są już od paru lat na porządku 

prac Wojskowego Instytutu Geograficznego. 

Treść map. 

W ramach ustalonej skali i formatu opracowywano zasady 

dotyczące treści map, t. zn. rysunkowego ujęcia terenu, nagięte 

do wymagań budującego się mechanizmu państwowego. 

Wymagania stawiane mapie, w sformułowaniu ściślejszem 

wyglądają następująco: 

Wojsko szuka na mapie wszelkich wiadomości potrzebnych 

do oceny, orientacji i poruszania się w terenie, ujętych z pun

ktu widzenia wszystkich szczebli dowodzenia. Na wyższych 

szczeblach dowództw żąda się skoncentrowanych wiadomości 

o ukształtowaniu i pokryciu terenu operacyjnego, o liniach ko

munikacyjnych do przerzucania wielkich jednostek bojowych, 

oraz o ugrupowaniu i rozmiarach osiedli ludzkich. Jednostki 

o mniejszym zasięgu operacyjnym wymagają bliższych informacji 

o terenie, o wszystkich drogach, sklasyfikowanych co do ich 

przydatności dla określonych typów środków transportowych, 

o rodzajach zabudowań, a szczególnie o przeszkodach dla ruchu, 

obserwacji i prowadzenia ognia i o możliwościach ukrycia i ma

skowania. Wreszcie do budowy umocnień i do topograficznego 

przygotowania ognia są potrzebne matematycznie ścisłe dane. 

o rzeźbie, pokryciu i o obiektach orjentacyjnych. 
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Administracji chodzi głównie o dyslokację miejscowości 

i ich urzędową nomenklaturę, o środki łączności między niemi, 

oraz o podkreślenie siedzib jednostek administracyjnych i tery

torjalpych granic ich zasięgu. 
Srodowiska gospodarcze i techniczne poszukują na mapie wia

domości o ważniejszych ośrodkach i obiektach przemysłowych, 

kopalnianych i podlegających ochronie, oraz żądają geometrycz

nego podkładu do projektowań nowych i ulepszeń istniejących 

linij komunikacyjnych, budowli i urządzeń melioracyjnych. 

Inne potrzeby, z któremi wiąże się korzystanie z mapy, jak 

badania naukowe, statystyka, turystyka i t. d. znajdą obfite 

podłoże do badań i informacje w ramach wymagań wojska 

i administracji, gospodarki i techniki. 
Zobaczmy, w jakim stopniu współczesne polskie mapy zdo

łały zaspokoić tak liczne wymagania. 
Wglądając w treść mapy któregokolwiek typu rozpoczy

namy od oceny naturalnego ukształtowania i pokrycia terenu, 

przechodząc koleino do osiedli, linij komunikacyjnych i szczegó

łów pozostałych. 
Ukształtowanie rzeźby terenu stanowi element niezmienny 

(przynajmniej w czasie kilkuset lat), będący podłożem wszyst

kich zjawisk mniej lub więcej nietrwałych. Dokładne i czytelne 

przedstawienie na mapach każdego typu tak pojętego podłoża 

jest pierwszą cechą wydawnictw W. I. G., wszędzie bowiem 

widzimy rzeźbę w warstwicach, wziętych wprost ze zdjęć polo

wych i tylko w miarę konieczności zgeneralizowanych. Kosztem 

nieznacznych niewygód w zamianie sążni rosyjskich na metry 

na mapach opartych o źródła rosyjskie, zachowano wierne przed

stawienie rzeźby na obszarze całej Polski. Czytelność warstwic 

na mapach o gęstym rysunku (1 : 100 OOO i 1 : 300 OOO) została za

chowana przez ich nadruk w kolorze brunatnym, co· sprawia, że 

rysunek fizycznego podłoża mapy robi wrażenie naturalnego 

gruntu. Do łatwiejszego odczytywania wartości bezwzględnej 

warstwic mamy odpowiednio rozmieszczony opis liczbowy, 

wskaźniki spadków, oraz uwypuklone linie warstwicowe w pew

nych, stałych dla każdego arkusza mapy, odstępach. 
Z przedmiotów naturalnego pokrycia terenu ważne znacze

nie mają przeszkody: wody, grunta mokre i lasy. Te widzimy 

na mapach również podkreślone bądź barwnym nadrukiem, bądź 

wyraźnym, kontrastowym rysunkiem, naśladującym naturalny 

wygląd danego przedmiotu. 
Zatrzymując się chwilowo na obrazie rzeźby, wód, lasów 

i bagien już mamy jeden niezawodny środek do wojskowej 

oceny terenu pod względem przejrzystości, przeszkód w ruchu, 

oraz do wyboru stanowisk i punktów obserwacyjnych, a w pew

nym stopniu i do orientacji w terenie. Te same elementy od

dają usługi w różnorodnych dziedzinach techniki, np. w projek

tach budowli, tras komunikacyjnych i melioracyj. 
Przejście od ogółów do szcze~ółów znajdujemy w stopnio

waniu skali: jeden arkusz mapy 1 : 300 OOO daje przegląd natural-
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nego podłoża w promieni~ 60_ km, z dokładnością przeciętnie 30 m, 

mapa 1: 100 OOO - w promie01u 15 km, z dokładnością 10 m arkusz 

mapy 1 : 25 OOO - w promieniu 5 km z dokładnością 2 5 ~-

. Wszystkie osiedla mają swój obraz na mapach 'w każdej 
skali, zaopatrzony w nazwy o brzmieniu lokalnem, wykluczają

cem nieporozumienia. W braku miejsca, na mapach 1 : 300 OOO 

są opuszczone nazwy małych osiedli, poniżej 100 mieszkańców 1) 

natomiast mapa 1: 100 OOO i 1: 25 OOO podaje nawet kontury poje: 

dyńczych zabudo~ań, ilości zagród oraz słowny opis obiektów 

p_rze~ysłowych, 01ekt?rycb g~achów publicznych i wszystkich 

s1edz1b urzędów adm1n1stracy1nych. Mamy więc drugą grupę 

elementów, składających się na rysunek map z których można 

cz~rp~ć informacte. o rozplanowaniu i pop~awnych nazwach 

osiedli, o gęstości 1 charakterze zaludnienia - informacje bez 

których n~e może się o~ejść. nietylko wojsko, administ~acja, 

przemysł i handel, lecz I poJedyńczy członek cywilizowanego 

społeczeństwa. 
_Rozpatrzmy teraz trzecią grupę elementów - linje komuni

kacyJne. N~leżą on~ do tych składników mapy, które ulegają 

częsty~ _zmianom, n_ietyle co do ich położenia geometrycznego, 

(co tez się zdarza), ile pod względem przydatności do określo
nych środków transportowych. 

Wybudowane drogi sztuczne, (żelazne, brukowane, bite, 

szosy), położenia geome_trycznego nie zmieniają, podczas gdy 

drogi gruntowe w okolicach mało zaludnionych w lasach i na 

nieużytkach ulegają przesunięciom, najczęście;' zależnym od 

właściwości_ a!mos_ferycznych pory roku: Charakter dróg grun

t<?wych. zm1e01a się razem z warunkami atmosferycznemi, dróg 

bitych 1 szos w zależności od zużycia, kolejowych - wcale. 

Na mapach, zmienność charakteru dróg znalazła swój wy

~az w odwrotnem do zmienności nasileniu znaków: linie kole-

1owe i szosy wybitnie odcinają się od reszty sieci komunika

cyjnej, tern wyb_itniej, im z ogólniejszą mapą mamy do czynie

nia; np. na mapie 1 : 300 OOO czerwono nadrukowane szosy domi
nują nad całym rysunkiem mapy. 

Potrzeba podkreślenia dróg, o wartości, niezależnej od pór 

roku ~~dzie zro~umiała, jeśli uprzytomnimy sobie współczesny 
rozwóJ i znaczente transportu w każdej dziedzinie życia społe

czeństw~. Klasyfikacja dróg sztucznych naogół nie nastręcza 

tr~dnośc1 ~ przeciwjeństwie do klasyfikacji dróg gruntowych, 

wielka . róznorodnośc których została zgrupowana w nieliczne 

kategorie - ze względu na przejrzystość i czytelność mapy. 

W„ praktyce, korzystanie z dróg gruntowych wszelkich 

k~tego~11 wymaga naogół uprzedniego ich rozpoznania w tere-

01e, .1;111mo to pewn_e wskazówki o przydatności drogi w danej 

chwil~, przydatności zależnej najwięcej od gruntu, po jakim 

prze~ie~a, można odczytać z zawartych w treści mapy wiado

mościach o ukształtowaniu i pokryciu naturalnem podłoża. 

1
) Liczba przeciętna, waha się zaletnie od gęstości zaludnienia. 
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Użycie map w większości wypadków sprowadza się do szu
kania wskazówek o liniach komunikacyjnych, które dla potrzeb, 
połączonych z transportem mechanicznym zawiera w wyczer
pującym stopniu mapa 1 : 300 OOO. Na mapie 1 : 100 OOO i 1 : 25 OOO 
prócz dróg sztucznych znajdują się wszystkie drogi gruntowe, 
włącznie ze ścieżkami w miejscowościach trudno dostępnych. 

Obok dróg, na mapach widzimy niektóre, związane 

z niemi szczegóły orientacyjne: mosty, przeprawy, zadrzewienia, 
przekopy, nasypy, drogowskazy i t . d., ponadto mapy zawierają 
elementy o znaczeniu komunikacyjnem, dotyczące żeglugi i urzą
dzeń pocztowych, co razem z siecią dróg lądowych daje komp
letny obraz istniejących w danym terenie możliwości komunika
cyjnych, wystarczający do zaspokojenia w tym względzie wyżej 

wspomnianych potrzeb całego społeczeństwa. 
Oczywiście i tutaj należy wziąć pod uwagę pojemność map, 

zależną od ustalonej zgóry skali. 
Na pozostałą treść map składają się szczegóły sytuacyjne 

o ogólnem znaczeniu orjentacyjnem, jak punkty trygonometryczne, 
kościoły i inne, oraz dodatki natury konstrukcyjnej, jak siatki 
geograficzna i kilometrowa, wynikające z przyjętego dla map 
polskich rzutu kartograficznego. 

Rzut i konstrukcja map. 

Rzut wielościenny, ściślej siatka trapezowa, stosowana do 
konstrukcji map w dużej skali we wszystkich zaborach miała tę 
jedną zaletę, że nie wprowadzała zniekształceń w obrębie jed
nego arkusza. Pozatem pociągała za sobą duże niewygody. Ze
stawienie w sposób ciągły kilku arkuszy w rzucie wielościennym 
nie jest możliwe; określenie położenia punktów, lub odległości 
i kierunków między punktami, sytuowanemi na arkuszach róż
nych wymaga albo dość skomplikowanego rachunku na sferoi
dzie, z współrzędnych geo~raficznych, albo sprowadza się do 
niedokładnych manipulacyj linijką i cyrklem. 

Dokładny i szybki sposób wyznaczania odległości i kierun
ków w zadaniach wojskowych nabrał szczególnego znaczenia 
z wynalezieniem dalekonośnego i precyzyjnego sprzętu artyle
ryjskiego; współczesne metody strzelania są uwarunkowane do
kładnem topograficznem przygotowaniem ognia, do czego już nie 
wystarczają metody graficzne: rozwiązanie leży w odniesieniu 
sieci punktów w terenie do jednego układu współrzędnych kar
tezjuszowskich, inaczej mówiąc w jednolitem odwzorowaniu kar
tograficznem. 

W ostatnich czasach w większości instytucji kartograficz
nych Europy obserwujemy zarzucenie siatek trapezowych i przejś
cie do odwzorowań ciągłych na większej przestrzeni, przeważ
nie do różnych modyfikacji wiernokątnych rzutów stożkowych 
Iw Niemczech, Rosji i Czechosłowacji) lub centralnych (u nas 
i we Francji). 
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Sprawa wyboru odwzorowania dla polskich map wojsko
wych była przedmiotem obszernej dyskusji na lamach „Kwar
talnika" w latach 1927 i 1928, rozpoczętej przez rozpisanie na ten 
temat ankiety W. I. G. z 21.VI. 27 r. i zakończonej protokółem, 

spisanym we Lwowie 24.1. 1928 r. z udziałem przedstawicieli 
politechniki lwowskiej i oficerów Instytutu, w myśl którego uznano 
odwzorowanie quasi - stereoj!raficzne, w rodzaju opracowanego 
dla Francji w 1924 r. przez H. Roussilhl'a, za najodpowiedniejsze 
dla kształtu i wielkości obszaru Polski. 

Metodę analityczną od¼zorowania opracował profesor po
litechniki lwowskiej dr. L. Grabowski; obliczenia współrzędnych 
oraz redakcję i druk tablic wykonano w W. I. G. w latach 
1930- 1932 1). 

Przyjęte odwzorowanie nosi nazwę: ,,Odwzorowanie quasi
stereograficzne Wojskowego Instytutu Geograficznego". Można 

je opisać tak, że jestto odwzorowanie wiernokątne, podwójne: 
1) elipsoidy ziemskiej. w wymiarach Bessela, na kulę o promie
niu równym promieniowi średniej krzywizny w punkcie głów

nym, z warunkiem, że centralny południk zachowa swo)ą długość; 
2) kuli na płaszczyznę, klasycznym azymutalnym rzutem ste
reograficznym. Dla zmniejszenia nieuniknionych zniekształceń 

otrzymany obraz został skurczony o 
2 

;
00 

• Ujemne współrzędne 
wyeliminowano przez równoległe przesunięcie osi układu płas

kiego na południowy zachód. Maksymalne zniekształcenia od

ległościowe w obrębie Polski nie wiele przekraczają 1 
~; krzy

we równych zniekształceń (izodeformaty) układają się w kształ
cie współśrodkowych kół. 

Opracowane tablice współrzędnych rogów arkuszy mapy 
1 : 25 OOO ułatwiają przerachowywanie dowolnych współrzędnych 
geograficznych na prostokątne odwzorowania zapomocą prostE:i 
interpolacji, oraz służą do dokładnej konstrukcji mapy na koor
dynatografie. 

Przejście z siatki trapezowej na rzut W. I. G. nie sprawia 
w praktyce żadnych trudności, zresztą dla map większej części 
Polski różnica na jednym arkuszu pozostaje graficznie nieuchwytna; 
z tego względu, nakładanie siatki prostokątnej rzutu W. I. G. na 
siatki trapezowe, stosowane w ciągu paru ubiegłych lat można 
przyjąć za całkowicie dopuszczalne. 

Dotychczas rzut WIG znalazł zastosowanie w konstrukcji 
map 1 : 25 OOO i 1: 100 OOO, lecz nic nie przemawia przeciw uży
ciu go dla map przeglądowych, zamiast projektowanego r zutu 
wielostożkowego. Jednolity rzut dla map tego typu nie jest bez 
znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę częste zestawianie kilku od
cinków w całość, a przytem z różnych względów ważniejszem 

1) F. Biernacki i J. Słomczyński: Odwzorowanie i t. d. Biblioteka Służby 
Geoj!raficinej, tom 9. 
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jest konstrukcyjne pokrewieństwo map przeglądowych z szczegó
łowemi, niż np. z międzynarodową mapą świata, wysuwane jako 
argument za rzutem wielostożkowym. 

Mapa 1 : 300 OOO, wydawana obecnie . musi jednak pozostać 
w rzucie Miifflinga, ze względu na łączność ze znaczną ilością 
wydanych już w tej skali arkuszy. 

Rozwój metod kartograficznych. 
Mamy dowód na kartografii austriackiej, że najlepiej sfor

mułowane wytyczne co do treści jaką ma zawierać dany typ 
mapy, bogaty zasób znaków konwencjonalnych i teoretycznie 
uzasadnione metody konstrukcyjne nie wystarczają do twier
dzenia, iż gotowy produkt nie kryje w sobie pewnych niedo
ciągnięć, może niedostrzegalnych na pierwszy rzut oka, ale po 
ujawnieniu podrywających zaufanie do całej, tak żmudnej i kosz
townej pracy. Mam na myśli dokładność treści mapy, którą 
można podzielić na dwie odrębne części: na dokładność geome
tryczną, inaczej wierne przyporządkowanie punktów na mapie 
do odpowiednich punktów w terenie według przyjętego prawa 
odwzorowania, i na dokładność opisową, czyli trafne i wyczer
pujące rysunkowe lub słowne przedstawienie całego bogactwa 
naturalnego i sztucznego pokrycia terenu. 

Analiza współczesnych polskich map wojskowych prowa
dzi do wniosku, że ich dokładność nie odrazu stanęła na pozio
mie, do którego sięgają wydawnictwa ostatnie, że z biegiem lat, 
w miarę doskonalenia się wykonawców i ze zmianą na lepsze 
narzędzi i metod pracy, dokładność wzrastała i zapewne będzie 
rosnąć nadal. 

W dążeniu do podniesienia geometrycznej dokładności, pierw
szym krokiem było odrzucenie podkładów rysunkowych do opra
cowania mapy zasadniczej 1 : 100 OOO, w postaci starych map 
taktycznych i nawrót do polowych zdjęć topograficznych w ich 
skali. Mapy bowiem taktyczne, prócz tego, że nie mieszczą 
w sobie wszystkich szczegółów zdjęcia, mają treść wyraźnie 
zniekształconą wskutek indywidualnych zaniedbań rysowników 
w pantografowaniu, rytowaniu, kalkowaniu i t. d. Wraz z zwró
ceniem się do dokładniejszych źródeł nastąpiła zmiana w meto
dach sprawdzania polowego. Wobec stwierdzonych niedopusz
czalnych odchyleń od ścisłości geometrycznej na niektórych 
odcinkach starych zdjęć, mających źródło bądź w lekceważeniu 
pracy przez przedwojennych topo!,!rafów, bądź w rozmyślnem 
fałszowaniu rysunku terenu w okolicach niektórych twierdz, za
szła potrzeba sprawdzania instrumentalnego, z dokładnością dla 
mapy 1 : 25 OOO, zamiast praktykowanego początkowo sprawdza
nia opisowego, przeznaczonego conajwyżej dla mapy 1 : 100 OOO. 

Następnem posunięciem, zmierzającem do poprawienia 
dokładności geometrycznej dawnych zdjęć, jest stosowana od 
czasu ukazania się „Katalogu punktów" kontrola całego rysunku 
mapy w każdej skali w stosunku do podstawowej sieci punktów 
trygonometrycznych. 
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Pantograwura pokr11cla. Błękltn11 podkład do kreślenia map11 1:100000, otrzymany ze zmnlefszenla 

V 

r11sunku szkieletowego 1: 26000. 

\S 

Pantograwura rzetby. Warstwice map11 1 :100000, w11r11te pantografem I częściowo 
wykończone odręcznie. 



W pływ ciągliwości papieru rysunkowego został wyelimino
wany przez naklejanie podkładów rysunkowych na płyty meta
lowe. Zniekształcone kopje dawnych zdjęć, jak widzieliśmy 
wyżej dość znaczne, są doprowadzane do geometrycznie ści
słych rozmiarów przez połączenie perspektywicznych cech fo
tografii z prostowaniem na specjalnym elastycznym przyrządzie 
do sporządzania matryc. 

Nowym pomysłem w zastosowaniu do map 1: 100 OOO 
i 1 : 300 OOO jest pantograwura, polegająca na tern, że rysunek 
mapy źródłowej przenosi się pantografem, uzbrojonym w stalowy 
rylec, na odpowiednio spreparowaną płytę cynkową, z której 
po wytrawieniu rysunku kwasem można otrzymać dowolną ilość 
odbitek. Odbitki rysunku szkieletowego (p. zał.) służą za kanwę 
do wyrysowania treści mapy w przyjętych znakach, do opraco
wania t. zw. konceptu mapy i do rysunku warstwic. Te ostatnie 
rytuje się na płycie metalowej w podobny sposób, jak rysunek 
szkieletowy pokrycia. Przez wprowadzenie pantograwury usu
nięto wpływ trudnych do sprawdzenia indywidualnych błędów 
rysownika na dokładność geometryczną mapy, oraz uzyskano 
doskonałą zgodność rysunku warstwic z rysunkiem pokrycia. 

Osiągnięcie najwyższej, możliwej w danej skali dokładności 
geometrycznej nastąpi po uzgodnieniu podstaw trygonometrycz
nych. W obecnym okresie tę stronę dokładności dociągnięto do 
poziomu oryginalnych, niezniekształconych zdjęć źródłowych. 

Dokładność opisowa swoją górną ~ranicę ma w obmyślonych 
dla każdego typu mapy znakach topograficznych. Na polskich 
mapach wojskowych spotykamy znaki parokrotnie uzupełniane, 
w ogólności graficznie zbliżone do znaków na mapach niemiec
kich, ale przewidujące nieco więcej szczegółów od tych ostatnich. 

W powojennych latach ukazały się głosy wojskowe z żąda
niem bardziej dokładnego opisu pokrycia terenu, zwłaszcza 
przeszkód w ruchach zmotoryzowanej i zmechanizowanej armii. 
Część żądań, związanych z powiększeniem ilości znaków, np. 
sprecyzowanie charakteru lasów i gruntów podmokłych w zasa
dzie jest możliwa do uwzględnienia, ale tylko na mapie 1 : 25 OOO; 
wprowadzanie dalszych uzupełnień w znakach mapy 1 : 100 OOO 
i 1 : 300 OOO ze względu na ich czytelność i przejrzystość należy 
uznać za niewskazane. 

Zobrazowanie terenu na mapach w małej skali z koniecz
ności musi być konwencjonalne, łatwe zresztą do zrozumienia 
przy udatnem obmyśleniu znaków na pewne pokrewne typy 
przedmiotów terenowych. Umiejętne, jednakowe dla każdego 
rodzaju mapy sklasyfikowanie przedmiotów terenowych na typy 
zostało w naszej służbie geograficznej osiągnięte przez unitarne 
wyszkolenie topografów i kartografów, prowadzone przez do
świadczonych specjalistów od 1919 roku. Nieuniknione odchy
lenia indywidualne w charakteryzacji przedmiotów, z których 
składa się pokrycie terenu, są wyrównywane dzięki organizacji 
pomiarów: pracę pojedyńczego topografa z reguły rewiduje się 
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przez bezpośrednie porównanie z terenem oraz z danemi, wzię

temi z aktualnej literatury geograficzno-opisowej, gospodarczej 
i statystycznej. 

Podniesienie dokładności opisowej posuwało się z wyrobie

niem doświadczenia u topografów, z przedłużeniem przeciętnego 

czasokresu pomiaru, względnie sprawdzenia określonej powierzch
ni terenu, i z ulepszeniem metod pomiarowych, z pomiędzy któ

rych szczególnie doniosłą jest fotogrametrja. Obok map nowych 
opracowywanych metodami czysto fotogrametrycznemi, lotniczemi 

i naziemnemi, sprawdzenie starych map z latami coraz więcej 
odbywa się z pomocą fotografj lotniczej, z natury swej aktual

nej i wiernie odtwarzającej rzeczywistość. 
Metody fotogrametryczne stosowano w W. I. G. od czasu 

pomiarów granicznych w 1922 roku: szersze ich zastosowanie 
datuje się mniejwięcej od 1927 r. Rok ten z innych też wzglę

dów można uważać za przełomowy w skądinąd stale postępu
jącej ewolucji dokładności naszych map, mianowicie w tym do

piero roku rozpoczęto nowe szczegółowe zdjęcia i nowy sposób 
sprawdzenia starych map, z założeniem odnowienia mapy szcze

gółowej, nadto w tym roku zostały wprowadzone naukowe metody 
opracowania toponymji i gabinetowej rewizji rysunku topografa. 

Wskazówką do oceny dokładności mapy j~st zatem umiesz
czona na marginesie każdego arkusza data sprawdzenia i wydania. 

Graficzna strona mapy, jej czytelność i przejrzystość treści 
rosła z wyrobieniem personelu technicznego i z udoskonaleniem 

sposobów reprodukcji. Druk polskich map na papierze własnej 

produkcji, nadzwyczaj trwałym, odbywa się na maszynach lito
graficznych i rotacyjnych z zastosowaniem t. zw. głębokiego tra
wienia matryc, co daje ostry, kontrastowy rysunek. 

Obrazy terenów górskich zyskały na przejrzystości i pla

styce przez nadruk skośnego cieniowania. 

Z naszkicowanej wyżej charakterystyki polskich map woj
skowych widzimy, że postęp obejmu je każdą dziedzinę pomia

rów, które znajdują swój skończony wyraz w mapie: widzimy 
uporządkowanie podstaw trygonometrycznych, aktualizację map 

i podniesienie ich dokładności i czytelności. 
Ilustrację postępu znajdziemy w załączonym do niniejszego 

numeru „Wiadomości" katalogu wydawnictw Wojskowego Insty
tutu Geograficznego. 

W naszej służbie geograficznej rozpoczęto pracę bez środ
ków technicznych i bez specjalistów, lecz już po 15 latach mo

żemy powiedzieć, że piękna tradycja polskich kartografów woj
skowych z okresu poprzedniej naszej samodzielności państwo

waj odżyła. 
Nawiązując do tradycji, załączam wycinek z mapy Kwater

mistrzostwa, pomierzonej około 1830 roku, zestawiony z wycin
kiem z mapy 1 : 100 OOO tego samego terenu, wykonanej w nie

podległej Polsce po stu latach. 
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RESUM E 

LES CARTES MILIT AmES POLONAISES 

P a r J 6 z e f S I o m c z y ń sjk i, 

Les mesurages et la redaction des cartes en Pologne son! effectues par !'In
stitut Geographique Militaire. 

Le pro!lramme des travaux de l'Institut en premiere periode apres le recou
vrement de l'independance du pays, embrassait la fourniture des carles necessaires. 
l,i mise en ordre des materiaux geodesiques et cartographiques et la redaction des 
nouveaux types de la earle polonaise. 

Les premieres cartes n'etaienl que reproduclions en une couleur des ancien
nes cartes militaires a l'echelle 1: 100 OOO avec toponymie polonaise. 

Les editions posterieures. etaient basees sur les lriangulations et !es leves 
topographiques des pays coparla!leants, mais le conlenu de cartes elait actualise 
par une revision minutieuse sur le terrain. 

Le completemenl et la verification de materiaux geodesiques et carfogra
phiques necessaires etaient difficiles et en ce moment ne son! pas encore entiere
ment acheves. 

Les resultats des triangulations operees avant la guerre mondiale son! reunis 
dans un catalogue publie en 1932. Les leves topographiques en forme des repro
ductions. pour la plupart de cas. son! assembles dans les archives de !'Institut. 

Les triangulations anciennes son! a moitie delruiles. elles manquent d'uni
formite en ce qui concerne la precision est avaient ete mesurees dans 9 dispositifs 
differents, sur 4 ellipsoides de reference ce qui fut un motif pour lequel on 
a decide d·operer des lriangula tions nouvelles. 

Jusqu' a l'achevemęnt de ses mesurages les cartographes polonais son! obli
ges de se servir de triangulations anciennes, completees partiellement dans !es lo
calites diverses et aux calculations mises d'accord. 

On obtient les renseignements concernants le terrain d'une part. des nou
veaux leves phototopographiques et d'aulre, par une revision precise au moyen des 
instruments des anciennes cartes detaillees. Le territoire couvert des leves anciens 
est represente sur ,,!'Assemblage de leves topographiques" ci joint. Les mesurages 
anciens etaient effeclues d'une maniere variee. 

Les leves autrichiens sont le moins precis, ceux executes par les russes son! 
fort meilleurs, enfin ceux des allemands peuvenl elre envisages comme tout a fait 
satisfaisants pour pouvoir s'en servir en vue de revision d'une carte 1: 25 OOO. 

On peut juger de la precion des cartes russes et autrichiennes en exam 
inant les 2 secteurs joints ou le contenu actuel est imprime en noir. 

L'editions conformes au programme de l'Institut Geographique Militaire, c.a,d. 
de la carte detaillee 1 : 25 000, de la carte 1 : 100 OOO et de celle au 300 OOO sont 
deja assez avancees. Les exemples et les feuilles d'assemblage sont joints au pre
sent N° du Bulletin du Service geographique. 

Le contenu de chaque type de la carte est redige de fa,;:on a pourvoir aux 
besoins militaires modernes. Les cartes polonaises son! dressees en projection 
quasi-stereographique. uniforme pour le pays entier. avec le reseau rectangulaire 
sur les cart es a I' ee belle 1 : 25 OOO et 1 : 100 OOO. 

Le format resulte de la division par les lignes du reseau geoj!raphique en 
distances: 5'<r X 10'). pour la carte 1 :25 OOO. 15',p X 30'), quanta la carte 1:100000 
el 1 ° 'f X 2° A quant a celle de 300 OOO. 

L'evolution de la cartographie polonaise est envisagee au point de vue de 
precision geometrique et descriptive des cartes elles - memes. ainsi que de leur 
lisibilite el maniabilite, 
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Quant a la precision geometrique ella a atteint peu a peu un etat original 
grace a l'elimination de !'influence de la ductilite du papier, au controle de la 
precisioo geometrique des cartes en campagne et eofln grace aux perfectionne
ments tecbniques concernanls le travail cartograpbique. 

lei il y a lieu de citer la pantogravure (voir fig. 3 et 4). 
Il ne reste que de mettre d'accord !es anciens dispositifs des triangula

tions, Dans ce domaines !es principes tbeoriques sont deja Hablis et la realisation 
de cetle question sera mise en oeuvre dans un plus bref delai. 

La precision descriptive fut augmentee grace a la revision minutieuse en 
campagne des cartes au 1 :25 000, a l'analyse scientifique du contenu de la carte 
a !'aide de la litterature scientifique gfograpbique, enfin grace au cboix parmi 
les differentes sortes des signes topographiques, le mieux correspondants a la partie 
prenante des cartes en Pologne. 

La lisibilite et la maniabilite des cartes. grace a l'instruction progressive des 
dessinateurs, a l'introduction des nouveaux moyens dans la technique de la repro
duction cartogr. et grace au progres dans la conception cartographique de l'image 
du terrain. oni amene depuis les primitives copies photographiques d'une seule 
couleur a !'etat qui temoignent nos dernieres editions. 

Les cartographes polonais contemporains ont une propre tradition interrom
pue apres la chute de notre etat, qui durait plus de 100 ans. 

La derniere figure represente !'image cartograpbique d'un fragment du ter
rain dresse par les cartograpbes polonais avant la perte et apres le recouvrement 
de l'independance. 
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KAZIMIERZ ŚUWERSKI 
KAPITAN MARYN. W ST. SP. 

POMIAR BATYMETRYCZNY JEZIOR W TATRACH 

Pomiary batymetryczne Wojsko
wego Instytutu Oeograflcznego. 

Rozkazem Pana Szefa Sztabu Głównego został utworzony 
przy Wydziale Topograficznym referat hydrograficzny, wobec 
czego Wojskowy Instytut Geograficzny przystąpił od roku 1934-go 
do pomiarów batymetrycznych jezior na obszarze całego Pań
stwa. Jednym z rezultatów tych prac będą izobaty na jezio
rach, znajdujących się na nowoopracowanych mapach w skali 
1 : 25 OOO i 1: 100 OOO. Niezależnie od tego, wyniki pomiarów 
będą szczegółowo omawiane w kwartalniku „Wiadomości Służby 
Geograficznej", z załączeniem planów i tabelek morfometrycz
nych. 

Rejony prac batymetrycznych na jeziorach będą w ścisłem 
uzależnieniu od ogólnego programu prac Wojskowego Instytutu 
Geograficznego. 

Mierzone będa wszystkie jeziora począwszy od powierzchni 
1 ha jako najmniejszej; metody pracy zostały ustalone w spo
sób dający zupełną gwarancję ścisłości, a jako organ wykonaw
czy zorganizowano grupę hydrograficzną pod fachowem kie
rownictwem. 

Dotychczasowe pomiary : Jezior 
w Polsce. 

Z pośród wielu jezior znajdujących się na obszarze Polski, 
tylko nieliczna stosunkowo ich ilość została szczegółowo zmie
rzona i wyniki tych pomiarów ogłoszone, oraz udostępnione 
szerszemu ogółowi. O bardzo wielu jeziorach, nawet znacznej 
powierzchni, wogóle nic w dziedzinie batymetrii nie wiadomo, 
lub mamy tylko wiadomości zebrane z opowiadań okolicznych 
mieszkańców, które najczęściej bywają bardzo fantastyczne. 

Dotychczas sprawa pomiaru jezior nie była ujęta w żaden 
systematyczny program. Poszczególni badacze pobudzeni oso-
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bistem z~i~t~resowa?-iem. tu. i . ówdzie przeprowadzali pomiary 
metodami i srodkami na 1ak1e 1m warunki materialne i lokalne 
pozwalały, to też dokładność wyników jest bardzo różna, a czę
s~o naw~t z po~odu braku bliższego opisu metod pracy, wogóle 
me da się ocemc . 

. Niezal~żn_ie od poszczególnych badaczy dokonywały jeszcze 
pom1arów Jezior Zakłady Geograficzne uniwersytetów i stu
denckie Koła Geografów. 

Wszystkie te prace razem wziąwszy dają pewien dorobek, 
lecz na tyle znikomy, że trzeba by jeszcze wiele lat czekać 
aby w taki~m tempie pracy zebrać materiał przynajmniej do~ 
stateczny. 

Wyniki dotychczasowych badań 
Jeziornych w Tatrach. 

Je.ziora tatrza~skie! powszechnie zwane stawami, były obiek
tem zamteresowama wielu badaczy, to też literatura o nieb jest 
dość bogata i wszechstronna. 

Czynione były również liczne pomiary batymetryczne, a na
wet wydano atlas na podstawie prac prof. Sawickiego. W atla
sie tym nie znajdujemy wielu mniejszych stawków, a i te które 
w nim są, dają dość znaczne różnice z obecnym faktycznym 
stanem rzeczy. Zestawienia niektórych poprzednich pomiarów, 
robionych wprawdzie w różnym czasie, przez różnych ludzi 
i różnemi metodami, dawały niemal zawsze odchyłki, dzięki 
czemu powstawała dezorientacja, a to stało się niejednokrotnie 
powodem przeróżnych pomysłów u ludzi mniej krytycznych. 

Zorganizowanie pomiaru Jezior 
tatrzańskich przez W. I. O. 

Wojskowy Instytut Geograficzny, przystępując do wyda
wnictwa turystycznej mapy Tatr, przedsięwziął wśród wielu 
nieścisłości map dotychczasowych, usunąć także wszelkie błędy 
i wątpliwości dotyczące jezior na tym obszarze. W ten sposób 
jeziora tatrzańskie znajdujące się po stronie polskiej stanowią 
pierwszą grupę jezior pomierzonych przez W. I. G. w myśl wy
żej podanego zarządzenia Pana Szefa Sztabu Głównego. 

W celu wykorzystania jaknajlepszych warunków pracy, już 
w połowie kwietnia 1934-go roku, została wysłana w Tatry grupa 
hydrograficzna w składzie 6-ciu osób, która dokonała pomiaru 
części stawów, przeważnie większych z lodu, innych zaś z łodzi, 
kajaka lub tratewki. Był to właśnie okres czasu bardzo dogodny, 
gdyż dał możność wyboru, które stawy mierzyć z lodu i od tych 
zaczęto prace, a które z łodzi lub kajaka. Z powodu wczesnej i cie
płej wiosny. tylko stawy położone wyżej jak Czarny staw nad 
Morskiem Okiem i wszystkie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 
udało się zmierzyć z lodu. To właściwie było najważniejsze, 
gdyi stawy te są przeważnie najgłębsze i o największych po
wierzchniach, a więc najtrudniejsze do pracy; dzięki zaś tym 
warunkom praca była znacznie ułatwiona. 
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Zmarzły staw pod Zawratem, jakkolwiek położony wysoko, 
nie mógł być zmierzony całkowicie z lodu, gdyż w znacznej 
swej części przysypany był lawiną, która trzymała się bardzo 
długo. To samo miało miejsce z Zadnim stawem Gąsienicowym. 

Przejście grupy hydrograficznej ze sprzę
tem przez Zawrat. 

Jakle Jeziora tatrzańskie zostały 

pomierzone przez W. I. O. 

W odni~sieniu do jezior tatrzańskich, wyjątkowo nie zasto· 
sowano zasady minimum powierzchni, gdyż z uwagi na specjalne 
i duże zainteresowanie, nawet wszelkiemi drobiazgami w naszych 
górach, pomierzone zostały wszystkie, również najdrobniejsze 
stawki, które nie należą do grupy całkowicie wysychających 
w pewnych okresach czasu. Trudno jest ustalić, które z małych 
stawków wysychają z całą pewnością a które nie, gdyż niekiedy 
leżą one ukryte w kosówkach lub zdała od ścieżek, a zatem są 
mało komu znane i jeżeli nawet kto miał sposobność widzieć je 
kilka razy niewyschnięte, to jednak nie można powiedzieć, że 
tak jest zawsze w różnych porach roku i każdego roku. W tym 
wypadku za wysychające można było przyjąć tylko te stawki, 
które widziano kiedykolwiek wyschnięte, chociażby w niektórych 
porach roku robiły wrażenie stawków dość dużych, jak nprz. 
stawki Staszica. Te ostatnie w pierwszych dniach czerwca były 
jeszcze pokryte częściowo grubą warstwą lodu, częściowo zaś 
zalane wodą na znacznym obszarze i gdyby nie całkowita pew-
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nosc ze one wysychają w lecie doszczętnie, możnaby na pierw
szy rzut oka przyjąć ie za stawki dość duże i o dużej pojem
ności wody. Jako przeciwstawienie temu widzimy nieco wyżej 
pod Mnichem, grupę 9-ciu maleńkich stawków o średniej głębo-

Transport kajaka do Zadniego Stawu Gąsienicowego. 

kości około 10- 20 cm., które znów robią wrażenie wysychają
cych młak (mokradeł), natomiast nie można było uzyskać o nich 
informacyj zupełnie pewnych, które z nich wysychają i czy 
wogóle wysychają. Z drugiej zaś strony wiadomem jest że przez 
całe ubiegłe lato woda w nich stała. W rezultacie zaniechano 
pomiaru stawków Staszica, zaś grupę stawków pod Mnichem 
(o nieznanej nazwie) pomierzono w całości. 

Również nie udało się zebrać bliższych danych co do 
rodzaju małego stawku pod Zadnim Mnichem, gdyż w tymże 
samym czasie, t. j. około 7-go czerwca znajdował się jeszcze 
pod lawiną śniegu nie dając na jej powierzchni nawet najmniej
szych śladów swego istnienia. W roku ubiegłym niemal przez 
całe lato był pod śniegiem a w chwili odtajania robił wrażenie 
jakby misy wypełnionej wodą powstałą tylko ze stopionego 
śniegu jaka tu spłynęła z całej kotlinki. Zanim brzegi domnie
manego stawku mogły się ostatecznie ukształtować, został on na 
nowo przysypany śniegiem następnego okresu zimowego. 

Ustalenie pojęcia stawu i w innych okolicznościach nasu
wało pewne wątpliwości. Ma to nprz. miejsce ze stawkami 
poniżej Morskiego Oka, które właściwie są tylko niezbyt znacz
nem rozszerzeniem potoku Rybiego. Z uwagi jednak na to, że 
posiadają one głębokość dość wyraźnie różniącą się od głębo
kości samego potoku, zostały pomierzone ale tylko dwa z nich, 
a nie trzy jak podaje St. Lencewicz w swej pracy: ,,Badania 
jeziorne w Polsce", wydanej w tomie V-tym Przeglądu Geo
graficznego z roku 1925. 
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Porównanie listy Jezior pomie
rzonych przez W. I. O. z listą 

polskich jezior tatruńsklch ze
stawioną przez SI. Lencewlcza. 

Odnośnie polskich jezior tatrzańskich skatalogowanych przez 
St. Lencewicza nie zostały pomierzone następujące: Pańszczyca, 
Dwoistniaczek S. i N., Sobków większy (S.), Sobków mniejszy (N.), 
III-ci stawek poniżej Morskiego Oka, stawek Staszica, I-szy, 
11-gi, III-ci stawek w dol. Chochołowskiej, 1-szy i II-gi stawek 
w dolinie Kondratowej, oraz 1-szy, II-gi, III-ci i IV-ty w Roztoce. 

Stwierdzono że Stawek Pańszczyca (nie Czerwony w dol. 
Pańszczycy), następnie Dwoistniaczek S. i N., stawek Staszica, 
oraz 4 stawki w Roztoce - wszystkie są wysychające, a więc 
według przyjętej zasady, jak wyżej wspomniano, nie podlegały 
pomiarom. 

III-ci stawek poniżej Morskiego Oka jest maleńkiem roz
szerzeniem potoku Rybiego i posiada głębokość niemal wcale 
nie różniącą się od głębokości potoku, więc trudno go przyjąć 
za stawek. 

1-szy, II-gi i III stawek w dol. Chochołowskiej są to trzy 
źródła oznaczone na mapie Zwolińskiego tak jak stawki, lecz 
faktycznie niemi nie są. 1-szy i II-gi stawek w dol. Kondratowej 
zupełnie już zarosły i na ich miejscu powstały tylko bagienka 
całkowicie porosłe trawami. 

Co do Sobkowych stawków (mniejszy i większy), z poda
nych wysokości nad poziom morza i wymiarów w tabelce 
St. Lencewicza, trudno się zorientować o których to stawkach 
jest mowa, bowiem takie stawki Sobkowe są wprawdzie na Hali 
Gąsienicowej, ale posjadają znacznie większe różnice w wyso
kości swego położenia, a także wymiary ich zupełnie temu sto
sunkowi nie odpowiadają. 

Pod Siwą Przełęczą są dwa stawki, a nie jeden. Ponadto 
pomierzone 9 stawków pod Mnichem zostało, których omawiana 
lista nie obejmuje. 

Z b Ie ran I e I ust a I a n Ie nazw 
stawów. 

Nomenklatura stawów tatrzańskich jest sprawą dość zawiłą, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o stawki najdrobniejsze i blisko sjebie 
położone. Zdarza się, że kilka stawów posiada tę samą nazwę 
przymiotnikową i dopiero odróżnia ie miejsce ich położenia, jak 
nprz. Czarny Staw nad Morskiem Okiem, Czarny Staw Gąsieni
cowy lub pod Kościelcem, Czarny w Dol. Pięciu Stawów Pol
skich lub w Roztoce; dalej Czerwone stawki Gąsienicowe i Czer
wone w dol. Pańszczycy JJ, dwa stawki Sobkowe na Hali Gąsie-

1) Czerwony staw w Pańszczycy jest zasadniczo jeden, ale podczas małej 
wody przez środek przechodzi spłycenie. dzielące ten staw na dwie zupełnie 
odrębne części i stąd czasami się o nich mówi ze są dwa stawki Czerwone w dol. 
Pańszczycy. 
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nicowej, z których· jeden ma jeszcze nazwę Litworowego, a drugi 
Jedyniaka. Z ostatniego przykładu wynika, że mówiąc o stawku 
Sobkowym trzeba podać jednocześnie drugą jego nazwę. 

Nietylko przymiotnikowa nazwa samych stawków, ale i miej
sce ich położenia może wprowadzić w błąd, nprz. w Dolinie 
Pięciu Stawów Polskich, zwanej również Roztoką, znajdują się 
4 stawki wysychające, bez nazw, oznaczone kolejnemi liczbami. 
Takie same stawki małe i wysychające znajdują się w tej części 
Hali Gąsienicowej, która też nosi nazwę Roztoki i można je od
różnić jedynie po mało znanej nazwie Dwoistniaczków, bowiem 
wymienia się ie najczęściej też tylko przez oznaczenie Jiczbowe. 

Stawki tylko liczbowo oznaczone wogóle trudno między 
sobą zidentyfikować, jak również bardzo zbliżone słuchowo 
nazwy: Dwoisty, Dwoistniak, Dwoistniaczek. 

Nazwy stawów polskich w połączeniu z czeskiemi nasuwają 
jeszcze więcej podobnych trudności. 

Przy ustalaniu nazw w pracy niniejszej kierowano się moż
liwie jaknajszczegółowszemi informacjami od miejscowych górali, 
doświadczonych taterników, materiałem uzyskanym z Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, oraz w odniesieniu do stawków 
Gąsienicowych od Pana Witolda Paryskiego z Krakowa, który 
z zamiłowania od dłuższego czasu bardzo skrupulatnie zajmuje 
się wyszukiwaniem źródeł i ustalaniem właściwej nomenklatury 
w Tatrach. 

W odniesieniu do stawów większych, o ile są pewne trud
ności przy zorientowaniu się w ich nazwach, to jednak nie tak 
wielkie aby mogły powstać na tern tle jakieś nieporozumienia, 
natomiast ze stawkami małemi, jak widać z przytoczonych wy
żej przykładów, łatwo to może nastąpić. 

W celu uniknięcia podobnych nieporozumień, do niniejszej 
pracy dołączono szkic rozmieszczenia małych stawków na Hali 
Gąsienicowej, wykonany w skali 1 : 20 OOO z podaniem właści
wych nazw. 

Nawiązując jeszcze do listy polskich jezior tatrzańskich 
opracowanej przez St. Lencewicza, zauważyć należy, iż nazwy: 
Kurtkowiec i Litworowy zostały w niej przestawione, co wynika 
z położenia, wielkości i głębokości tych stawów. 

Nazwy: Toporowy Średni i Zadni pochodzą prawdopodob
nie stąd, że był kiedyś jeszcze trzeci-Przedni, ale ten zupełnie 
już zarósł, więc obecnie spotyka się prawie wyłącznie nazwy: 
Toporowy Wyżni i Niżni, bo też w takim stanie rzeczy daje to 
najlepszą orientację. 

Nawiązanie pomiaru do usiało• 
nego poziomu wody. 

Wszystkie omawiane stawy, bez względu na ich wielkość 
powierzchniową i głębokość, zmieniają poziom wody w zależ
ności od pory roku i warunków atmosferycznych, a zatem wszelki 
pomiar głębokościowy, chociażby najdokładniejszy, daje wynik 
względny, to jest prawdziwy tylko dla pewnego, określonego 
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stanu wody. Aby tę sprawę ująć w jakąś ustaloną formę, war
tości sond były obliczane do stanu wody w dniu sondowania, 
zaś wysokość bezwzględna tego stanu wody flodu) określana była 
przy każdym stawie za pomocą domiarów niwelacji topograficz
nej do istniejących reperów i trygonometrów lub znanych punktów 

Wyciąganie ugrzęzłej sondy w szczelinie skal de nnyc h 
na Czarnym Stawie nad Morskie m Okiem. 

wysokościowych, z dokładnością do 0,1 m. Tylko w nielicznych 
wypadkach i w odniesieniu do bardzo małych stawków nie było 
to robione. 

Skala pomiarów. 

Pomiar poszczególnych stawów dokonany został w niejed
nakowej skali i uzależniony był od wielkości tych stawów, wa
hając się od 1: 2 OOO do 1: 200. Takie przystosowanie skali do 
wielkości stawu dało możność nanieść na plan wszystkie naj
drobniejsze szczegóły i uzyskać bardzo dokładne elementy mor
fometryczne. 

Analogicznie do powyższego, również wykreślanie izobat 
na planach było przystosowane do głębokości stawów, a więc 
spotykamy izobaty w granicach od co 0,5 m do co 5 m. 

Z tego powodu i gęstość sondowania była różną, w każdym 
bądź jednak wypadku najzupełniej wystarczająca aby dać moż
ność wykreślenia dokładnego przebiegu izobat. 

Jak widać z tabelki niżej zamieszczonej, gęstość sond wy
nosi około 10-ciu na 1 ha dla stawów największych i stopniowo 
wzrasta aż ponad 5 OOO na 1 ha dla stawków małych. 

Skala w jakiej pomierzone zostały poszczególne stawy, 
również uwidoczniona jest w tabelce. 
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Pomiar llnjl brzegowej. 

Niezależnie od skali pomiaru i zastosowanych metod zdję
cia linii brzegowej, ta ostatnia może w niektórych wypadkach 
nasuwać pewne zastrzeżenia co do bezwzględnej dokładności, 
gdyż miejscami zwały śniegu (lawiny) dawały tylko przybliżone 

Odszukanie linji brzegowej na Długim Stawie Gąsienicowym. 

pojęcie o przebiegu tej linii. Były to jednak odcinki niewielkie, 
a i w tym wypadku bardzo pomagały w orientacji charaktery
styczne pęknięcia masy śnieżnej wzdłuż brzegów, oraz wska
zówki miejscowych górali dobrze znających te stawy stąd cho
ciażby, że w roku poprzednim pracowali tam przy innych po
miarach letnich Wojskowego Instytutu Geograficznego. Przy 
opisie poszczególnych stawów mierzonych z lodu, są podane gra
nice możliwych błędów z tego powodu powstałych, oraz odcinki 
linii brzegowej, które mogły tym błędom ulec. Spotkamy się 
tam z określeniem błędu zdjęcia linii brzegowej w formie 
,. ± X m". Oznacza to, że w czasie odczytywania odległości 
danego punktu linii brzegowej, był on przyjęty o X m za blisko 
lub za daleko od stanowiska. 

Uwagi te odnoszą się tylko do kształtu linii brzegowej przy 
danym poziomie wody, gdyż przy zmianie stanu wody, linia 
brzegowa, chociaż niekiedy w małym nawet stopniu, jednak 
musi zmienić swój kształt, który w dużej skali zdjęcia, może 
wyraźnie się uwidocznić, szczególnie na jeziorach małych 
i płytkich. 

Dla charakterystyki tego zjawiska, które bardzo wyraźnie 
występowało w chwili pomiaru na Czerwonym stawie w dol. 
Pańszczycy, zostały naniesione na plan dwie linie brzegowe. 
Jedna, wykreślona linią ciągłą, przedstawia styk wody z lądem 
w momencie pomiaru, druga zaś - przerywana, bardzo wy
raźne ślady tego styku podczas wysokiego stanu wody. 
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W podobny sposób został przedstawiony brzeg zanikają
cego Toporowego stawu Wyżniego, gdzie linia przerywana ozna
cza brzeg bagna, zaś ciągła - brzeg czystej wody. 

Czerwone stawki Gąsienicowe, podobnie jak Dwoisty i Zadni 
staw Gąsienicowy, mają linię brzegową bardzo trudną do usta-

Pomiar linji brzegowej. Stanowisko na lądzie. 

len~a! bowiem brzegi ich . stanowią rumowiska większych lub 
mm~Jszych głazó~, wysta1ących nieraz bardzo wysoko ponad 
P?ziom_ wody, a _1ed~~k między niemi woda przechodzi i prze
ciska się czasami dosc daleko w głąb lądu. Te same rumowiska 
wpływają również na bardzo nieregularne ukształtowanie dna 
i przyczyniają się w jeszcze większym stopniu do nieregular
~ości iz~bat. Szczególnie daje się to zauważyć na Dwoistym 
h~dnym i drugim) oraz na Zadnim Gąsienicowym, gdzie wspom
niane głazy dochodzą do bardzo dużych rozmiarów. 

Zdjęcia brzegów i tyczenie linij sondowań odbywały się 
przy pomocy łaty topograficznej i kierownicy. 

Pomiar stawów z lodu. 

. . Zasadniczem zadaniem pomiaru jezior było jaknajdokład
me1sze określenie położenia poszczególnych sond orąz skrupu
latne , z dokładnością do 0,1 m odczytanie głęboko

1

ści na sondzie. 
Rozwiązanie pierwszego z tych zadań było bardzo łatwe 

~r~y pracy na lodzie, bowiem na wytyczonych instrumentalnie 
lm1ach so_n~owań, ?dmie~zano sznurem od jednego lub drugiego 
brzegu mteJsca gdzie maJą być robione przeręble. 
. Przebijanie przerębli odbywało się przy pomocy łomów 
zelaznych 1 m długości, zakończonych uchwytem drewnianym 
około 0,5 m, zaś w miejscach zasypanych grubo śniegiem, uży-
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Pomiar głębokości łatą 
na Małym Stawie w 
Dolinie Pięciu Stawów 

Polskich. 
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Pomiar linii brzegowej 
na Wielkim Stawie w 
Dolinie Pięciu Stawów 
Polskich. Stanowisko 

na lodzie. 

Zapisywanie wyników sondowania. (Czar
ny Staw nad Morskiem Okiem). 

Bicie przerębla na Zad
nim Stawie Gąsienico

wym. 

397 -



wano takiegoż łomu osadzonego na drągu 4-ro metrowym. 
W niektórych miejscach ta długość łomu, wynosząca łącznie 
około 5 m okazała się zaledwie dostateczną. 

Dla najłatwiejszego wykreślenia planu jeziora i dogodnego 
wytyczenia linii sondowań, stanowiska dla stolika były wybie-

Stanowisko na lodzie. na Czarnym Stawie w Dolinie 
Pięciu Stawów Polskich. 

rane na lodzie w pobliżu środka stawu i z tego m1e1sca okreś
lany był południk magnetyczny, a niezależnie od tego, w celu 
bliższego określenia położenia danego jeziora robiono kilka cięć 
na wyraźne i znane szczyty górskie lub sygnały triangulacyjne. 

Pomiar z lodu był dosyć kłopotliwy ze względu na bardzo 
nierównomierne zlodzenie wierzchniej powłoki i jeszcze mniej 
równomierne przykrycie jej śniegiem. 

W ogóle pokrywa lodowa na jeziorach tatrzańskich składa 
się z trzech warstw. Od spodu jest twardy lód, średnio od 
50- 75 cm, na nim warstwa śniegu zbitego lub śniegu z wodą 
od 20-50 cm i wreszcie wierzchnia warstwa zlodowaciałego 
śniegu o grubości bardzo różnej, bo od O cm do 10-ciu. Gru
bość tej warstwy zależna jest od nasłonecznienia poszczegól
nych części danego jeziora i naturalnie w okresie wiosennym 
bardzo szybko się zmienia, a przytem nierównomiernie na całej 
powierzchni jeziora. Już w połowie kwietnia, nawet na sta
wach tak wysoko położonych jak Czarny nad Morskiem Okiem 
lub w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, wierzchnia powłoka zlo
dowaciałego śniegu była tak cienka, że można było po niej cho
dzić tylko na nartach, które w wypadku nawet przełamania się 
tej powłoki, nie pozwalały na zbytnie zagłębienie się w niższej 
warstwie t. j. warstwie wody ze śniegiem. 

O nierównomierności pokrywy śnieżnej i lodowej nawet 
na tak niewielkim stawie jak Czamy w Dolinie Pięciu Stawów 
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Polskich może świadczyć fakt, że kiedy w południowej jego 
częsc1 kilkumetrowe zwały śniegu lawinowego ochroniły w ca
łości spodnią warstwę twardego i grubego lodu, to już w poło
wie dłul.!ości stawu od zachodniego brzegu lód spodni tak był 
cienki, że nie utrzymał ciężaru człowieka nawet na nartach 

Wielki Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 
w dniu 24.IV. 1934 r. 

i zarwał się pod nim. Na szczęście obyło się bez wypadku 
zatonięcia, chociaż miało to miejsce dość daleko od brzegu i na 
głębokości 15 m. 

Zmarzły staw pod Zawratem i Zadni Gąsienicowy jeszcze 
w końcu maja miały część swej powierzchni zmarzniętą i zasy
paną grubo śniegiem, część zaś zupełnie odtajałą. W takich 
wypadkach pomiar odbywał się częściowo z lodu, częściowo zaś 
z kajaka lub tratewki. 

Omawiając sprawę pokrywy lodowej stawów tatrzańskich 
jako codzienny i całodzienny ich obserwator w okresie wiosen
nym, nie mogę podzielić istniejącego zdania u niektórych bada
czy, że stawy te odmarzają od środka, bowiem na wszystkich, 
proces tajania zarówno warstw dolnych jak i ~órnych odbywał 
się od brzegów. 

Pomiar stawów z wody, 

Określenie położenia poszczególnych sond przy pracy z łodzi 
lub kajaka było bardziej skomplikowane niż przy pracy z lodu, 
ale nie mniej jednak dokładne. Linie sondowań były wytyczane 
również instrumentem w sposób identyczny jak na lodzie, z tą 
tylko różnicą, że na jednym z brzegów ustawiane były dwa nie
bieżniki (tyczki) w odległości około 15- 20 m jeden od drugiego, 
które pokrywając się wzajemnie wyznaczały wiosłującemu kie
runek, na jakim powinien łódź lub kajak utrzymać. Był to więc 
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Staw Dwoisty Zachodni -
Sondowanie wzdłuż prze
ciągniętej linii od brzegu do 

brzegu. 
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Rzucanie sondy na Morskiem Oku. 

Pomiar malej głębo
kości z tratewki. 

Ekwipowanie kajaka 
pomiarowego. (Zielony 

Staw). 
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jeden kierunek, na którym leżał punkt sondowany; drugi -
otrzymywano przez wcięcie tego punktu kierownicą z brzegu, 
w chwili, kiedy sonda przyjęła położenie pionowe. W ten spo
sób na linii było zaciętych kilka punktów . sondowań, a między 
niemi robiono jeszcze kilka sond pośrednich (nie wcinanych), 
których położenie przy nanoszeniu na plan było określane drogą 
inter po) acji. 

Przy tym systemie sondy rozmieszczone są mniej równo
miernie niż przy pracy z lodu, natomiast jest ich więcej, gdyż 
rzucane były jedna po drugiej ze stratą czasu jakiej wymagało 
wyciągnięcie sondy i ponowne jej rzucenie oraz dojście do dna. 
Na głębokościach większych sondy są rzadsze, gdyż łódź posu
wała się mniejwięcej równomiernie, a wyciągnięcie sondy z więk
szych głębokości wymaga dłuższego czasu i wysiłku. W tych 
wypadkach niejednokrotnie należało zatrzymywać łódź w chwili 
sondowania aby gęstość sond zwiększyć, a także uniknąć odchy
lenia sondy od położenia pionowego. 

Określenie położenia sond na stawkach mniejszych, a w szcze
gólności wąskich, odbywało się przy pomocy liny przeciąganej 
z jednego brzegu na drugi. Na linie tej uwiązane były pływaki 
korkowe w określonych odstępach i te wskazywały miejsce gdzie 
sonda ma być rzucona. Wówczas kajak posuwał się wzdłuż liny 
na wiosłach, lub wprost przez podciąganie się na niej. 

Dla wygody i zyskania na czasie, na stawkach najmniej
szych i bardzo płytkich (poniżej 1 ml punkty sondowania ozna
czano w zwykły sposób topograficzny za pomocą kierownicy 
i łaty t. j. pomocnik ustawiał łatę w kilku miejscach stawku cho
dząc po wodzie w wysokich butach gumowych typu zbliżonego 
do butów rybackich. W miejscu w ten sposób określonem, mie
rzono jednocześnie głębokość również łatą. 

Niekiedy zamiast kajaka posługiwano się tratewką monto
waną na miejscu pracy z żerdzi i pęcherzy gumowych, co bar
dzo ułatwiało transport i tak bardzo dużego sprzętu do maleń
kich stawków wysoko położonych. 

Linie sondowań wytyczane były w kierunku poprzecznym 
do długości jeziora, możliwie prostopadłym do linii brzegu i rów
nolegle względem siebie samych. 

Odległości między liniami sondowań, zależnie od wielkości 
jeziora, wahały się od 1,25 m do 30 m, a odległości między punk
tami sond na linii w tych samych granicach, o ile praca odby
wała się na lodzie, lub kiedy linię sondowań określała lina prze
ciągnięta z jednego brzegu na drugi. Pomiar odbywał się na 
zmianę: jedna linia od jednego brzegu, następna od drugiego. 

Z łodzi wiosłowej o wymiarze 7,5 m X 2 m przemierzone 
było tylko Morskie Oko, korzystając z okazji, że ona tam się 
znajdowała, natomiast na wszystkich innych użvwano kajaka 
składanego „Delfin" z specialnem urządzeniem dodatkowem (od
sadnią), pomysłu ppłk. Jerzego Lewakowskiego. Dzięki tej do
datkowej konstrukcji oraz bocznym pęcherzom powietrznym 
wzdłuż burt, kajak miał doskonałą stateczność na wodzie i po-
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zwalał nawet na dużych głębokościach zupełnie bezpiecznie 
i swobodni~ operować sondą wypuszczoną za burtę na rolce. 

Do mierzenia głębokości używano zwykłych sond ręcznych 
t. j. linki z ciężarkiem ołowianym wagi od 3,5 kg do 7,5 kg. 
Ciężarek posiadał u spodu wydrążenie, które było wypełnione 

Transport kajaka w zaśnieżonym żlebie 

pod Zadnim Stawem Gąsienicowym. 

kleistą masą tłuszczu i powodowało przyklejanie się drobnych 
cząstek materiału dennei!o, dając w ten sposób próbki wierzch
niej warstwy dna jeziornego. 

Do głębokości większych używano ciężarków o wadze więk
szej i odwrotnie. Aby uniknąć błędu pochodzącego z kurczli
wości liny pod wpływem namoknięcia, określano poprawkę w ten 
sposób, że codziennie przed rozpoczęciem i zaraz po ukończeniu 
pracy, sondolina była wymierzana taśmą na poszczególnych me
trach lub co 2 m czy też 5 (zależnie od powstałych odchyłek) 
i otrzymaną w ten sposób poprawkę średnią wnoszono do każ
dej odczytanej wielkości na sondzie. Dopiero te zredukowane 
sondy nanoszono na plan. 

Podczas sondowania specjalną uwagę zwracano na odczyt 
sondy w pozycji pionowej, oraz na dokładne wyczucie dna przy 
dotknięciu ciężarka, aby uniknąć błędu nachylenia liny lub nad
miernego jej zatopienia pod wpływem własnego ciężaru, co bar
dzo często się zdarza przy większych głębokościach i wymaga 
pewnego doświadczenia w wyczuwaniu naprężenia sondoliny. 
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Na stawkach płytkich, w miejsce sondy używano łaty mier
niczej, a więc poprawki już żadnej wnosić nie było potrzeby. 

Opisana sonda ręczna jest wprawdzie bardzo prymitywnem 
narzędziem do mierzenia głębokości, ale przy . skrupulatnem sto
sowaniu poprawki na kurczenie się liny daje zupełnie dobre 

Powrót z pracy. 

wyniki i ma tę przewagę nad innemi przyrządami tego rodzaju, 
że nie wymaga żadnych specjalnych konstrukcyj dodatkowych, 
które bywają niekiedy bardzo skomplikowane, a wreszcie jest 
łatwo przenośna, co przy pracy w górach ma ogromne znaczenie. 

Wszelkie sondy akustyczne, czy też oparte na ciśnieniu 
wody, bezwzględnie mają swoje zalety, ale też nie wszędzie są 
one dogodne w użyciu z uwagi na warunki lokalne, a prócz 
tego kazda z nich również posiada tyl~o pew?ą grani~ę dokład
ności która jest zależna od terenu w 1ak1m stę pracuJe. Wybór 
więc 'rodzaju sondy przy pracach jeziornych powinien być oparty 
przedewszystkiem na warunkach praktycznych. 

Wyniki pomiarów, dokonanych 
przez grupę hydrograf. W. I. O. 

Prace nad pomiarem 40-tu jezior tatrzańskich znajdujących 
się po stronie polskiej, trwały od 14-go kwietnia do 9-go czerwca 
1934 roku. 

Wyniki tych prac przedstawione są w postaci załączonych 
planów do niniejszego sprawozdania i zamieszczonej poniżej 
tabelki, a niezależnie od tego znalazły zastosowanie przy opra
cowaniu nowowydanej przez W. I. G. turystycznej mapy Tatr, 
gdzie na stawach większych, w miarę możliwości kartograficz
nych, zostały umieszczone izobaty dziesięcio i pięciometrowe. 
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Cały proces sondowania jest szczegółowo notowany w spe
cjalnych raptularzach i to stanowi zasadniczy materiał do od
tworzenia izobat na planie w dowolnej skali. 

Przedewszystkiem znajduje się tam szkic orientacyjny każ
dego jeziora z podaniem rozmieszczenia linij sondowań, ich 
numeracją, oraz kolejnością sondowania. NastępI!ie data wyko: 
nania pomiaru, poprawki sondy, dane o wysokości bezwzględne} 
poziomu wody przy którem się sondowanie odbywało, wszystkie 
odczytane głębokości, oraz próbki dna i wszelkie uwagi doty
czące zarówno warunków pracy jak też i zastosowanych metod. 

Objaśnienia do tabelki morfo
metrycznej. 

Położenie geograficzne poszczególnych jezior podanych 
w niniejszej tabelce obliczone zostało na podstawie mapy Zwo
lińskiego w skali 1 : 37 500, a więc długości geograficzne odnoszą 
się do południka Ferro. Dokładności wielkiej przy tern obli
czaniu nie przestrzegano, gdyż dane te mają służyć tylko dla 
ogólnej orientacji o którem jeziorze się mówi i gdzie ono leży. 
Oznaczając położenie geograficzne danego stawu, brano pod 
uwagę punkt przecięcia linji największej długości z linią naj
większej szerokości, który to najczęściej wypada w pobliżu 
środka stawu. 

Za linię największej długości jeziora, przyjęto linię łączącą 
dwa jego punkty brzegowe najbardziej od siebie odległe, przy
czem pod warunkiem, że linia ta musi biec po wodzie; dlatego 
też czasami jest ona łamaną, o ile jezioro ma kształt wydłużony 
z załamaniami w kilku kierunkach. Linia największej szerokości 
jest prostopa_dła do linii ~ługości w n~jszersze_m mie_js~u jeziora! 
a odcinek teJ prostopadłe, zawarty między na1bardz1e1 odległem1 
punktami brzegowemi, wyraża największą szerokość jeziora. 

Powierzchnię obliczano za pomocą planimetru ze zdjęć ory
ginalnych w różnej skali. 

Długość linii brzegowej stanowi suma jej odcinków zawar
tych między poszczególnemi punktami stawania z łatą podczas 
wykreślania konturów stawu. 

Charakter dna podano w zarysach ogólnych, bez szczegó
łowej analizy próbek i dokładnego ich rozmieszczenia na stawie. 

Wykonanie p Ianów pomierzo
nych Jezior. 

Wykonanie planów zmierzonych jezior ma na celu dać nie
tylko wykreślone izobaty i dokładną linię brzegową, lecz także 
wartości każdej dokonanej sondy. Sposób przedstawienia tych 
sond na planie, daje możność zorientowania się r~wnież. w do
kładności ich położenia poziomego, gdyż sondy zacinane t okreś
lane za pomocą liny z korkami są przedstawione innym drukiem 
niż sondy rozmieszczone za pomocą interpolacji. Dokładne po-
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łożenie punktu sondowanego przedstawia na planie kropka, 
dzieląca całości od części dziesiętnych metra zmierzonej głębo
kości. 

Poszczególne głazy wystające ponad poziom wody, ozna
czone są na planie krzyżykami. 

Dane o poszczególnych stawach 
mierzonych z lodu. 

W zależności od warunków lokalnych, metody pracy na 
poszczególnych stawach musiały być zmienne. 

Pierwszą grupę stawów jednakowo opracowanych stanowią 
te, które były mierzone z lodu. Do grupy tej należą: Czarny 
Staw nad Morskiem Okiem i wszystkie stawy w Dolinie Pięciu 
Stawów Polskich. Oprócz stawu Małego w Dolinie Pięciu Sta
wów Polskich, wszystkie były zmierzone w skali 1: 2 OOO. Linie 
sondowań były wytyczone równolegle do siebie w odległości 
co 30 m, a punkty sondowań (przeręble} na poszczególnych lin
iach w tych samych odstępach odmierzano za pomocą sznura. 
Na Czarnym stawie nad Morskiem Okiem, w okolicy największej 
!1łębokości, zrobiono ponadto kilka sond dodatkowych aby wy
szukać miejsce głębokości maksymalnej. 

Wobec zwałów śniegu, zwłaszcza w południowej części 
stawu, linia brzegu naniesiona została z pewnem przybliżeniem, 
nie przekraczaiącem jednak ± 5 m jako odchyłki maksymalnej. 
Na pozostałej części brzegu odchyłka ta nie przekracza ± 2 m, 
miejscami zaś jest ± O. 

Na Wielkim stawie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich tylko 
południowy zdjęty został z pewnem przybliżeniem, nie przekra
czającem ± 2 m, a na Przednim stawie ta sama część brzegu 
może mieć błąd ± 1 m. 

Na Zadnim stawie, północno zachodnia część linii brzego
wej nie przekracza błędu ± 1 m, na Czarnym ta sama odchyłka 
jest możliwa co do brzegu południowego i zwiększa się przy 
brzegu zachodnim do ± 2 m. 

Mały staw w chwili pomiaru miał północny brzeg grubo 
przysypany śniegiem, przez co linia brzegowa w tern miejscu 
mogła być przesunięta o ± 1 m, gdy tymczasem pozostałe brzegi 
odtajały już na tyle, że na środek stawu pokryty lodem można 
było się dostać tylko po deskach. Staw ten pomierzony został 
w skali 1 : 1 OOO, linie sondowań rozmieszczone w odległościach 
co 10 m i w tychże odległościach były punkty sondowań na linii. 

Na środku stawu znajduje się dość gruba, około 15 - 20 cm, 
warstwa czarnego mułu, która staje się cieńszą w miarę zbliża
nia się do brzegów. 

Dane o poszczególnych stawach 
mierzonych z wody. 

Morskie Oko, Czarny staw Gąsienicowy i Zielony Gąsieni
cowy przesondowane zostały z wody, przyczem Morskie Oko 
na łodzi, pozostałe zaś dwa na kajaku. Na pierwszych dwuch -
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linie sondowań biegną w odległości 30 m od siebie, a na ostat
nim - 20 m. Punkty sondowań na wszystkich trzech zostały 
określone za pomocą wcięć kierownicą. 

Głębokości na Czerwonych stawkach Gąsienicowych mie
rzone były z kajaka łatą. Linje sondowań rozmieszczone w od-

Sondowanie łatą na Zadnim Stawie Gąsienicowym. 

ległości co 5 mi korki uwiązane na linie, wskazujące miejsce sondy 
też co 5 m. Czerwone kamienie na dnie stawu dają takież zabar
wienie pozornie wodzie, skąd też pochodzi nazwa tych stawków. 

W chwili pomiaru Zadniego stawu Gąsienicowego, część 
jego powierzchni była wolna od lodu, część zaś zamarznięta, 
więc też sondowano w robionych w tym celu przeręblach lub 
na wodzie z kajaka, łatą i sondą, zależnie od tego jak wyma
gały warunki. Zarówno w jednym jak i drugim wypadku punkty 
sondowań były wyznaczone za pomocą liny z korkami. Linie 
sondowań rozmieszczone równolegle do siebie w odległości 5 m, 
tylko w południowej części stawu, kilka linij rozchodzi się wach
larzowato dla otrzymania profilu najbardziej zbliżonego do pro
stopadłego względem brzegów. W linii, sondy odległe były 
od siebie: również o 5 m. W trakcie dokonywania pomiaru, 
wschodni brzeg stawu, najbardziej równy, był wysoko przysy
pany śniegiem, ale błąd wyznaczenia linji brzegowej, stąd po
wstały, nie przekracza ± 2 m i to zresztą ma miejsce na bardzo 
niewielkiej długości brzegu. Reszta brzegu jest bardzo poszar
pana i trudna do ustalenia w terenie jak to już poprzednio było 
wspomniane. 

Na stawie Dwoistym dokonano pomiaru z wody na kajaku, 
sondą o wadze ciężarka 3,5 kg. Linie sondowań wyznaczone 
za pomocą liny biegły w odległości co 10 m jedna od drugiej. 
Sondy na poszczególnych liniach oddalone o 5 m z uwagi na 
bardzo nierówne dno. 
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Podobnie jak na Zadnim Gąsienicowym, powierzchnia Zmarz
łego Stawu pod Zawratem w chwili sondowania była tylko 
częściowo wolna od lodu, reszta zaś zamarznięta, a więc głębo
kości były mierzone na tratewce lub z lodu; w obydwu wypad
kach używano sondy o wadze ciężarka 3,5 kg, zaś punkty son
dowań wyznaczano za pomocą liny z korkami. Linie sondowań 
w odległości 5 m i sondy w liniach również co 5 ro. Połud
niowo zachodnia część stawu znajdowała się pod grubą warstwą 
śniegu lawiniastego, więc linia brzegu odszukana została drogą 
przekopywania kanałów prostopadłych do brzegów, w odległości 
5-10 m jeden od drugiego, a więc tak gęsto, że konfiguracja 
brzegu z zupełnie dostateczną ścisłością mogła być na planie 
podana. 

Na Długim stawie Gąsienicowym linie sondowań były roz
mieszczone równolegle co 10 m jedna od drugiej i sondy w linii 
też co 10 m; te ostatnie wyznaczono za pomocą liny z korkami. 
Południowo-zachodnia część brzegu miała niewielki nawis śnieżny, 
który został przy pomiarze obcięty w miarę możności, ale miejs
cami nie całkowicie; stąd ewentualny błąd może wynosić naj
wyżej ± 1 m. 

Staw Kurtkowiec pomierzony był z wody na kajaku, sondą 
o wadze ciężarka 3,5 kg. Linie sondowań zamieszczone były 
w ten sposób, aby kierunki ich były możliwie zbliżone do pros
topadłego w stosunku do linii brzegu, skąd powstał dość zawiły 
ich układ. Linie te są oddalone od siebie co 10 m, a między 
poszczególnemi sondami na linii odległość wynosi też 10 m, 
tylko na odcinkach zawartych między wysepką i lądem co 5 m. 
Z uwagi na bardzo skaliste dno, usiane wielkiemi głazami, izo
baty przebiegają nieregularnie i maksymalna głębokość odnale
ziona nie jest bezsprzeczna, bowiem łatwo mogą się znaleźć 
w skałach wąskie szczeliny o głębokościach nieco większych, 
na które jednak nie udało się natrafić. 

Dno Czerwonego Stawu w dol. Pańszczycy wyłożone jest 
głazami o zabarwieniu czerwonem, podobnie jak na Czerwonych 
stawkach Gąsienicowych. Linje sondowań odległe od siebie co 
5 m, jak również i poszczególne sondy w liniach; te ostatnie 
wyznaczono za pomocą liny z korkami. Pomiar głębokościowy 
dokonany był łatą z tratewki. 

Nazwa stawku „Dwoistniak" jest tylko czasami usprawied
liwiona, t. j. wtedy, kiedy obydwa stawki są napełnione wodą. 
Nie zawsze jednak tak bywa, bowiem jeden z nich, mianowicie 
południowy, jest tylko wysychającą młaką. Przemierzony on 
nie był, natomiast podane zostały jego kontury i położenie 
względem stawku północnego. Głębokości na stawku północ
nym zostały pomierzone łatą z kajaka. Linie sondowań i sondy 
na poszczególr.ych liniach rozmieszczone zostały co 1,5 ro i wy
znaczone za pomocą liny z korkami. W ten sam sposób pomie
rzony został stawek Jedyniak, lecz linie sondowań i sondy 
w liniach były od siebie odległe co 1,25 ro. Zamiast kajaka 
użyto tu butów gumowych, na co mała głębokość stawku pozwa-
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lała. W podobny sposób dokonano pomiaru na Trójniaku, z tą 
jednak różnicą, że linie sond i sondy na poszczególnych liniach 
były co 2 m, przyczem tylko środkowy stawek mierzony był 
z kajaka, pozostałe zaś przy użyciu butów gumowych. Z pośród 
tych stawków jeden z nich, a mianowicie wschądni jest tak mały, 

Transport kajaka do Długiego Stawu Gąsienicowego. 

W dole widać Kurtkowiec. 

że stojąc przy stawku środkowym, nie widać go ukrytego 
w kosówkach, chociaż odległość między nimi wynosi tylko 3,5 m. 
Ze ścieżki widać tylko dwa stawki. 

Litworowy, zwany czasami Sobków staw, przemierzony był 
łatą z kajaka. Linie sondowań odległe co 16 m, a poszczególne 
sondy w liniach co 5 m wyznaczone były za pomocą liny z kor
kami. 

Na Siwych stawkach, pod Siwą Przełęczą posługiwano się 
tratewką. Linie sondowań biegły co 4 m i sondy w liniach na 
tej samej odległości odmierzane liną jak wyżej. 

Staw Smreczyński i stawki poniżej Morskiego Oka prze
mierzono z kajaka, lecz na pierwszym linie sondowań rozmiesz
czono co 10 m i sondy w liniach co 5 m, a na dwuch pozosta
łych odpowiednio - co 7,5 oraz co 4 m. 

Dno stawu Smreczyńskiego jest pokryte grubą warstwą 
ciemnego mułu, jak to ma miejsce na stawach Toporowych: 
Wyżnim i Niżnim. Stawy te należą do grupy stawów zanika
jących, co wyraźnie widać na Toporowym Wyżnim, którego już 
niewiele pozostało, jak to wypada z podwójnej linii brzegowej, 
wykreślonej na planie. 

Na stawie Wyżnim linje sondowań rozmieszczone były co 
5 m i poszczególne sondy w Hojach też co 5 m, a na Niżnim od-
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powiednio co 10 i co 5 m. Obydwa mierzone były z kajaka, 
lecz pierwszy łatą, a drugi sondą. 

Stawki pod Mnichem: I, II i IX miały wyznaczone punkty 
sondowań przy pomocy liny z korkami, przyczem linie sondo
wań na 1-szym znajdowały się w odległości 3 m od siebie, na 
Il-gim - 5 m, a na IX-tym mniejwięcej około 5 m, zaś sondy na 
poszczególnych liniach co 2 m. 

Pozostałe stawki pod Mnichem miały punkty sondowań 
rozmieszczone nieregularnie i określone za pomocą łaty i kie
rownicy zwykłym sposobem topograficznym, gdyż niewielka ich 
głębokość pozwalała chodzić w butach gumowych po całym 
stawku. 

Porówn1tnle wyniku pomiarów 
d aw ni ejszych z dokonaneml 
przu W. I. O. 

W celu zestawienia wyników otrzymanych przy pomiarach 
dawnych i obecnych, sporządzona została poniższa tabelka, 
przyczem jako materiał porównawczy przyjęto „Badania jeziorne 
w Polsce" St. Lencewicza. 

Tabelka kolejności. 

Dla łatwiejszej orientacji w zasadniczych elementach wy
miarowych polskich stawów tatrzańskich, poda na jest niżej ta
belka ich kolejności pod względem zajmowanej powierzchni, 
głębokości i wysokości położenia nad poziomem mor za. 

Dalsze pomiary batymetryczne 
W, 1. O. 

Następna praca tego rodzaju odbywa się obecnie na tere
nie objętym przez ar kusz Wilno i część polską arkusza Rudziszki 
(w skali 1: 100 OOO). Pomiary te będą niebawem ukończone, 

a wyniki ich ogłoszone w podobny sposób jak dane o jeziorach 
tatrzańskich. 

RESUME 

BATHYMETRIE DES LACS DANS LES TATRA POLONAIS 

P a r K, Ś li w e r • k I, 

L'lnstitut Geograpbique Militaire a place dernierement dans son progra mme 

le mesurage batbymetrique de lacs. En consequence. en periode de 4 avril -
9 juin courant etaient mesures et elabores :en p remier lieu !es lacs des Tatra. On 

ne mesure en p rincipe, que !es lacs d'une superficie depassant 1 ba. mais cas 
echhnt. on a mesure a titre exceptionnel tous !es lacs. meme le plus petits, doni 

on sait qu'ils ne se dessechent au cours de l'annee entiere. 
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Les resultats de ce mesurage nous servent a dessiner les isobates sur la 

nouvelle carte touristique des Tatra Polonais; la description en detail de la metbode 

du travail. ainsi que les plans a l'echelle du leve original sont le theme, de l'arti

c_le present. ~a meme metbode de publication sera appliquee aux travaux poste

n~~rs.. Les 1sobates seront reporlees sur les cartes de l'lnstilut Geographique 
M1hta1re au 1: 100 OOO et 1 : 25 OOO. Certains lacs des Tatra avaienl ete mesures 

il Y a longternps, cependant les rnethodes qu'on appliquait a cette sorie des tra· 
vaux ne pouvaient pas garantir l'exactitude voulue. 

En outre, le mesurage n'avait pas ete opere sur tous les lacs, c'est pourquoi 
le travail. decrit dans le present article, sert en quelque sorie de supplement et de 
contróle aux travaux precedents. 

A cause de la saison pendant laquelle le mesurage fut eHectue une partie 

de lacs avail ete mesuree de la glace, et c'etaient pour la p lupart de cas les plus 

grands lacs (excepte le łac de Morskie Oko et Czarny Staw Gąsienicowy). Une 
autre partie des lacs etait rnesuree de !'eau. 

Les autres lacs. comme Zmardy pod Zawratem et Zadni Gąsienicowy. etaient 

tellement longtemps couverts de glace, qu'on ete oblige de !es mesurer partiellement 
de I' eau et partiellement de glace. 

Vu l'instabilite de !'etat de !'eau dans les lacs on faisait la lecture de sondes 

A nive~u qui. etait au _moment du sondage. Ce niveau etait determine au moyen 
des points tngonomelnques et des reperes existants, a !'aide de la mire topogra
phique et de l'alidade a lunette. 

. L'echelle du leve dependait exlusivement de la grandeur du łac et oscil-
!ait de 1 : 2 OOO a 1 : 200. La densite d'isobates dependait de la profondeur. Les 
1Sobates etaient dessinees en equidistaoce de 0.5 m a 5 m. 

L'idee principale de ces mesures consistait en definition d'une maniere 
la. plu_s precise possib,le, de_ la position des differentes sondes, ainsi qu'en lecture 
minuheuse a O.I m d exachtude des profondeurs sur la sonde. 

Le mesurage de contours de la ligne de rive et le jalonnement de la ligne 
du sondage fut execute ó. la methode topographique au moyen de l'alidade 
a lunette. 

Pen~ant le. travail sur la glace. la definition de la position des differentes 
sondes eta,t tres s1mple. car on l'effectuait en mesurant la distance d'une des rives 
a, !'aide d'un cordon. Pendant le travail sur !'eau on se servait pour le meme but 

d une grosse corde avec des pieces de liege fixees en distances definies, ou bien 
on appliquait l a metbode d'intersection du point sonde au moment du sondage. 

Ce dernier procede avait lieu sur !es lacs plus grands, ou le trainage de la 

~orde _d'une rive a l'autre etait difficile et la tensioo convenable absolument 
1mposs1ble. 

Entr~ les sondes delinies d'une maniere precise au moyen de l'intersection. 
o~ enfonca1! quelques sondes in termediaires que l'on reportai t sur le plan au moyen 
d mterpollahon. 

~our pouvoir discerner sur le p lan !es sondes definies par l'intersection des 
sondes 1ntermedia ires. on !es a imprime d'une ecriture differente. Les roches soillants 
de !'eau sont marques des croix. 

. . La position precise d'un point sonde est marquee sur le plan par un point. 
d1v1sant le nombre entier des metres des parties decimales de la profondeur mesuree. 

On se servait dans le mesurage de la p rofondeur. d'une sonde ordinaire 

a main c. a d. d'un fil 4 plomb de 3.5 ou 7.5 klg. de pesanteur, selon la profon
deur du łac donne. En vue de la contraction de la corde a cause de l'humidite 

on a procede chaque jour a la comparaison de la corde avant et apres le travail, 
lout en prennant en consideration la correction moyenne. obtenue de cetle maniere 
dans les lectures de la sonde. 

. La densite des sondages selon la grandeur du łac oscillait dans les limites: 

les hgnes des sondages eloignes !'une de l'aulre de 1.25 m a 30 m et les sondes 
dans les lignes differentes aussi en rneme relatioo. c'est pourquoi il avait fallu. 

pour sonder !es p lus grands etangs. donner au moins 10 sondes sur 1 ha et plus 
que 5 OOO pour !es plus pelits etangs. 

Pour ~ouvoir mesurer de !'eau on usait un canot a l'aviron (seulement sur 

le łac Morskie Oko) une caique et a litre exceptionnel un radeau monie sur des 
balons en caoutchouc ou en liege. 
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Sur certains etangs. plus petit et moins prolonds, on constate la defor• 
mation de la ligne de rive. ce qui depend du changement de l'altitude du niveau. 
Pour demontrer cette deformation. la ligne de rive de Czerwony Stawek dans la 
vallee de Paószczyca avait ete dessinee au double. La ligne continue signifie la 
rive au moment de meśurage. tandis que celle interrompue signifie la rive pendant 
un haut niveau de I' eau. 

Sur l'etang Toporowy Wytni, qui est en etat de deperissement. l a ligne 
exlerieure. inlerrompue, signifie la limite du marais (ancien łac) et celle interieure. 
continue - !es rives actuelles. 

Certains elaogs au moment du mesurage etaient partiellement couverts de 
neige. provenant de !'avalanche, et par consequent la ligne de r ive łut peut e tre 
mesuree avec une erreur. qui ne depasse cependant ± 5 m (en distance de la 
station) et sur des secteurs insignifiants. 

Il etait difficile de definir la ligne de rives des etangs situes au milieu du 
monceau de decombres des rocs. car !'eau en penetrant pa rtout a travers ses rocs 
menait a la desorientation. 

li est impossible de reporter d'une maniere absolument precise sur le plan 
la ligne des rives de ces endroits. vu que sur le terrain elle n'est non plus possi· 
ble a definir. 

A l'occasion du mesurage des profondeurs on a reuni des echantillons des 
fonds; on les a decrit sommairemenl a l'occasion de la description des differents lacs. 

La determination plus precise du caractere des londs aura lieu dans un 
compte rendu special d'un des membres du groupe qui ellectuait le mesurage. 

Les resultats du mesurage des lacs de Tatra lurent reuni sur 3 tableaux, 
doni le premier demontre certaines donnees morphometriques. le deuxieme donne 
la comparaison du mesurage actuel avec celui ellectue auparavant. et le troisieme 
specifie !es lacs selon la grandeur de leur superficie. leur profondeur et leur 
situation par rapport au niveau de la mer. 

La situation geographique approximative. qui nous donoe le premier tableau, 
est calculee au moyen de la carte dressee par Zwoliński. c' est pourquoi !es loogi
tudes se rapportent au meridien Ferro. Ces coordoonees demontrent le point 
d'intersection de la ligne de la plus grande largeur. 

On a adopte la ligne droite, liant les deux point des rives le plus eloignes l'un 
de lautre, pour la ligne de la plus grande longueur. a condition, que cette ligne 
doit passer sur l'eau. C'est pour cela qu'elle est parfois brisee, si le łac est d'une 
lorme allongee ayant des plis orientes en plusieures directions. 

La ligne de la plus grande largeur est perpendiculaire a la ligne de longueur 
dans le lieu le plus large du łac; le secteur de cette perpendicula ire compris entre 
les points de rives le plus eloignes represente la p lus grande largeur du łac. 

L'altitude absolue de la glace ou de la surface de l'eau a ete calculee avec 
precision a 0,1 m c. a, d. precision adoptee pour le mesurage des prolondeurs. 
Dans les calculations du nombre des sondes sur 1 ha. on a obtenu des nombres 
tres grands de sondes. car il avait fallu proceder a un sondage assez dense pour 
obtenir !es isobates veritables des superlicies tellements insignifiantes. 

La longueur de la ligne de rive se compose de la somme des secteurs com· 
pirs entre !es diflerentes stations de la mire pendant le mesurage des contours du łac. 

On conlond frequemment !es noms et la situation de quelques petits etangs 
qui se trouvent a Hala Gąsienicowa. 

C'est pourquoi un croquis a l'echelle 1 : 20 OOO ful dresse. sur lequel on 
a inscrit les vrait noms. 

Un mesurage du meme genre a lieu actuellement sur !'espace embrasse par 
la feuille 1 : 100 OOO Wilno. 

Ce mesurage sera bientot acheve; les resultats seront publies d'une maniere 
semblable. 

412 -

Inż. ALFRED RUNDO 

RZUT OKA NA PRZEBIEG KATASTROFALNEGO 
WEZBRANIA W DORZECZU WISŁY W LIPCU 1934 R. 

Druga połowa lipca 1934 r. zaznaczyła się katastrofalnem 
wezbraniem Wisły i górskich je j dopływów. Obszar, dotknięty 
powodzią, objął 15 z siedemnastu powiatów woj. krakowskiego, 
szereg zachodnich powiatów woj. lwowskiego, ziemię sando· 
mierską, obszary ziemi kieleckiej oraz niektóre tereny pod W ar
szawą, Płockiem i w dolnym biegu Wisły. Obszar nawiedzony 
klęską zamieszkały jest przez 2 miliony ludności. 

P9mimo zniszczeńia plonów i zamulenia terenów upraw
nych, Jak również spustoszenia licznych osiedli przybrzeżnych, 
wezbranie to spowodowało uszkodzenie na znacznej przestrzeni 
wałów ochronrtych, dróg i torów kolejowych, jak róv:nież budowli 
mostowych zarówno drogowych jak i kolejowych, przez co 
stało się źródłem olbrzymich strat dla gospodarki państwowej 
i samorządowej. 

Katastrofa ta na długo pozostawi ślad w pamięci ludności 
i niezawodnie stanie się impulsem do przedsięwzięcia planowe j 
i systematyczne j walki z żywiołem przez zastosowanie kompleksu 
~ych środków, iakiemi hy drotechnika spółczesna rozporządza, 
Jak to regulacja łożysk rzecznych, zabudowanie potoków górskich, 
wznoszenie wałów powodziowych, budowa zbiorników reten
cyjnych, wreszcie stała kultura i czujna ochrona lasów. J ednym 
z głównych warunków prowadzenia walki tej, k tóra wymagać 
będzie olbrzymich ofiar materialnych całego kraju, będzie 
w pierwszym rzędzie poznanie jeśli nie pra w zjawisk żywioło
wych, iakiemi są katastrofalne wezbrania, gdyż zjawiska te -
w istocie swej nader indywidualne - narazie uchylają się od 
wszelkich reguł, to przyna jmniej jaknajbardziej dokładne pozna-
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nie przebieg u 1) wezbrań, zarówno w celu zbadania poszcze
gólnych elementów nader skomplikowanego ich mechanizmu jak 
i w celu wyłuskania z odnośnych obserwacyj jaknajwiększej 

ilości danych, mogących posłużyć za podstawę dla opracowania 
i stopniowego doskonalenia prognozy zjawiska, w okresie jego 
powstawania i poszczególnych faz jego przebiegu. 

* * * 

Chwila obecna zbyt jest bliską okresu prze1sc1a powodzi, 
aby kusić się o odtworzenie pełnego jej obrazu: zbiórka ra
portów obserwatorów stacyj wodowskazowych i opadowych, 
należących do sieci obserwacyjnej Instytutu Hydrograficznego 
Ministerstwa Komunikacji (dawniej Centralne Biuro Hydrograficzne 
Min. Rob. Publ.), nie jest ukończona, szereg danych opiera się 
narazie na doniesieniach telefonicznych, względnie na obser
wacjach, wykonanych na wodowskazach prowizorycznych. Cało
kształt danych powyższych po przeprowadzeniu należytej kon
troli posłuży za materiał dla opracowania całkowitego opisu 
i szczegółowej analizy wezbrania. Pracę tę wykona Instytut 
Hydrograficzny a wynik jej we właściwym czasie zostanie ogło
szony w wydawnictwach Instytutu. 

Praca niniejsza ma cel bardziej skromny - nakreślenie 

ogólnych konturów wezbrania oraz tła, na którem ono powstało. 
Za niepozbawione znaczenia autor uważa również ustalenie 
miejsca, jakie powódź ostatnia zajmuje w szeregu katastrofal
nych wezbrań w dorzeczu Wisły. 

Praca powstała z inicjatywy Wojskowego Instytutu Geo
graficznego pod hasłem dostarczenia szybkiej informacji o jednej 
z największych powodzi w Polsce ogółowi geografów, w szczegól
ności zaś członkom goszczącego u nas Międzynarodowego Kon
gresu Geograficznego. 

SYTUACJA METEOROLOGICZNA. 

Ciśnienie. Jednem z pierwszych pytań, jakie nasuwa się 
przy ocenie sytuacji meteorologicznej, poprzedzającej i towa
rzyszącej wezbraniu, jest zbadanie odnośnych układów baro
metrycznych. Jak wskazują mapy pogody P. L M., w okresie 
15- 18 lipca rozkład ciśnienia charakteryzuje się zaleganiem 
nad Francją i Hiszpanią wyż u azorskiego stopniowo przecho-

1) Opisy prze biegu wiosennego we:ibrania Wisły z marca 1924 r. oraz 

letniego z lipca 1925 r. podano w Rocznikach Hydrograficznych donecza Wisły 

za lata 1924 i 1925. O powodziach wiślanych patrz również prace int. T. Z u

brzy c k ie go p. I. ., Wezbrania w dorzeczu Wisły" (Czasop. Techn. 1925 r. Nr. 

3 i 4), oraz „Powodzie na ziemiach polskich" (Pamiętnik I-go Polskiego Zjazdu 

Hydrotechnicznego. Warszawa 1929); w pierwnej z prac powytszych cytowana 

jest literatura dawniejsza. 
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dzącego na Niemcy zachodnie, jednoczesnego z obszarem wyżo
wym nad Oceanem Lodowatym, oraz koncentracją n iż u pomię
dzy Islandią i Anglią Północną z stopniowem rozszerzaniem się 
na Francię oraz utworzeniem się drugorzędnego niżu nad wschod
nią okolicą Polski, Białorusią i Ukrainą. Ta ostatnia depresja 
naogół płytka rozszczepia się stopniowo na kilka poszczegól
nych ogmsk, ogarniając półwysep Bałkański i Węgry, a zachod
nią swą granicą trwale utrzymując wpływ swój nad Polską 
południową. Porównanie układu powyższego zarówno pod wzglę
dem miejsca powstania depresji jak i jej toru z odnośnemi danemi, 
charakteryzującemi dwa największe letnie wezbrania Wisły 2) 

w bieżącem stuleciu - ujawnia odrębność konfiguracji ciśnienia 
towarzyszącej wezbraniu z lipca 1934 r. 

Okazuje się bowiem, że wezbraniu lipcowemu z 1903 r. 
towarzyszyło przesuwanie się depresji adriatyckiej w kierunku 
Węgier i stacjonowanie jej nad Polską i obszarami sąsiedniemi, 
zaś obfite opady, które wywołały wezbranie z czerwca w roku 1925 
były spowodowane depresją, pochodzącą z nad Włoch, w okre
sie przesuwania się jej na wschód, płn.-wschód oraz stacjono
wania nad dolnym Dnieprem. 

Opa dy. W pierwszej połowie lipca w całym kraju opady 
wykazują charakter burzowy; pod względem ilości opady na 
na obszarze Małopolski nie wykazują wybitnej nadwyżki nad 
opadami w innych dzielnicach; tak np. równie obfite, a nawet 
większe niż w Małopolsce zach. i środkowej, były deszcze, które 
nawiedziły w okresie 5 - 10 lipca Wileńszczyznę, Polesie oraz 
półn.-wschodnie rubieże kraju. Pewne zagęszczenie opadów na 
obszarze Małopolski środkowej i zachodniej wraz z Podkarpa
ciem i Tatrami daje się zauważyć dopiero 13 - 15 lipca. 

Naogół suma opadów notowana na stacjach Katowice -
Kraków - Tarnów - Cieszyn za okres 1 - 14 lipca wykazała 
wartości znacznie niższe od normalnych; również wykazują war
tości, leżące poniżej normy, stacje w dorzeczu Skawy (56 mm 
przy normie 71 mm) i Raby (60 mm przy normie 68 mm). Nato
miast nadwyżkę w stosunku do normy wykazuje większość sta
cyj w dorzeczu Dunajca (Bukowina 89/73, Ciężkowice- 70/59, 

Białka - 98 64, Zakopane -97/92, Półrzeczki - 100 82), Wisłoki 
(Gorlice - 87/64, Cieklin - 134/66, Dębica - 72/56) i Łęgu (Kol
buszowa - 66/53). 

Pierwsze objawy bardziej wybitnego żal!ęszczenia opadów 
na większej przestrzeni wystąpiły za dobę 15.VIJ., kiedy izo
hietą 40 mm został objęty obszar dorzecza Sanu i sąsiedni -
Wisłoki, z zagęszczeniem w Gorlicach (60,9 mm), Jaśle-Ulaszo
wice (52,3 mm), Dębicy (51,0 mm) oraz w dorz. Białej (Ciężko
wice - 52,5 mm). 

') Patrz Z. K ac z o ro wska. Przyczyny meteorologiczne letnich wezbrań 

Wisły Warszawa 1933. (Les causes meteoro loj!ique~ des c rues estivales de la 

Vistule). Prace P.I.M. Nr. 2. (Memoriał de l'lnslilul National Meteorolog. de Po
logne). 
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Tern niemmeJ nic nie zapowiadało przeistoczenia się po
wyższej sytuacji już w następnej dobie w wystąpienie deszczów 
nawalnych o niezwykłem nasileniu i rozległym zasięgu, Biuletyn 
P. I. M. z dn. 15.VIl.34 r. zawierał na dzień następny prognozę 
następującą: ,,W zachodniej połowie kraju - chmurno z roz
pogodzeniem się w ciągu dnia. Ciepło. Słabe wiatry miejscowe ... 
Temperatura mało zmienna. Słabe wiatry z kierunków północ
nych". Zobrazowana na mapie pogody P. I. M. z dn. 16.VII. 
godz. 7. G. M. T. odnośna sytuacja meteorologiczna w dal
szym ciągu nie dawała podstawy do przewidywania dalszego 
trwania niezwykle intensywnych opadów; zaznaczona na mapie 
powyższej prognoza przebiegu pogody w dniu 17.VII. wskazy
wała: ,,w Małopolsce wraz z Podkarpaciem i Pokuciem zachmu
rzenie jeszcze duże z zanikającemi deszczami". Nader ważnem 
jest przeto ustalić, jaką była w rzeczywistości wysokość opadów 
zanotowanych w górskiem dorzeczu Wisły i na obszarze sąsied
nim w dniach 16 i 17 lipca (patrz załączone obok mapy klima
tologiczne P. I. M.). 

Na podstawie raportów, otrzymanych od obserwatorów sieci 
opadowej Instytutu Hydrograficznego, dla dorzecza górnej Wisły 
da się ustalić następujący rozkład opadów oraz stosunek tychże 
do przeciętnych sum rocznych 8) z dłuższego okresu. 

Nieco wcześniej wystąpiły intensywne opady w dorzeczu 
Wisłoki, dając w przeciągu 15 i 16 lipca sumy w granicach 130 
(Cieklin) - 160 (Jasło - Ulaszowice) - 180 mm (Gorlice), stano
wiące przeciętnie ok. 20°1o normy rocznej. Znacznie niższe war
tości wykazują sumy opadu 16, 17.VII. dla Tarnowa (104 mm), 
Krakowa (90 mm), Cieszyna (72 mm) i Katowic (31 mm), wy
noszące odpowiednio 14, 12, 7 i 4,30/o °Io od odnośnych sum 
rocznych. 

Zestawienie powyższe dobitnie stwierdza zarówno wielkość 
i intensywność opadów jak i ich zasięg~), charakteryzując tern 
samem podłoże meteorologiczne, na którem powstało i rozwi
nęło się tak niezwykłe zjawisko hydrologiczne. 

Dla uzyskania dodatkowej oceny intensywności opadu, jako 
czynnika hydrologicznego, poniżej podajemy wykaz najwyższych 

1) Patrz S. Kos i fisk a· Bar I n icka. Opady w Polsce (Les precipita
tions e n Pologne), "Prace Meteorologiczne i Hydrol!raficzne". Zesz. V. War
szawa, 1927. 

•) Według informacyj uprzejmie udzielonych autor owi przez Czechosło
wacki Instytut 1-ly .frologiczno-Hydrotechniczny im. Masaryka. cyklon spowodował 
r6wniet na stronie czeskiej Tatr w dniach 16. i 17. VII. wystąpienie intenaywnych 
op d6w. Największe ilości opadu zanotowano na stacjach Podspady i Popradske 
Pleso, a mianowicie: 
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--- Op~ (mm) -
S tacj a Dorzecze 

Sum a Sum a Stosunek 

za 16 i 17 przeciętna roczna ¾ 
VII. 1934 z okresu 1891-1910 

- -- --
I 2 3 4 5 

Porąbka Soła 111.3 983 11.3 

Zawoja 

} 
193,6 962 20.1 

Sucha Skawa 
176,6 848 20,8 

Biała 248,2 - -
Kalwaria 169,1 753 22,4 

Rabka 

} 
216,1 876 24,7 

Trzemeśnia Raba 
243,4 827 29.4 

Szczyrzyc 287,2 - -
Bochnia 224.3 812 27.6 

Klikuszowa 242.8 856 28,4 

Morskie Oko') 265,2 - -
Bukowina 207.1 961 21,6 

Kutnice 312.1 1101 (Zakopane 28,3 

Zalesie Dunajec 316,8 979 (Łabowa) 32,3 

Pólrzeczki 302,2 

l 
30,2 

Kotówka 306,5 
Tymbark 257,5 I 

1004 (Dobra) 
25,5 

Łososina Górna 256,2 

sum dobowych6
) zanotowanych w okresie ostatniego wezbrania 

w dorz. górnej Wisły w zestawieniu z odnośnemi wartościami 
w czasie największych w bieżącem stuleciu wezbrań letnich. 

Maxima d obowego opadu (mm) 
Dorzecze -- - ~ 

1903 (VII) 1-1925 
3
(VI) 

l 
t 934 (VII) -

1 2 4 

Soła 68,8 (Żywiec) 93,0 (Porąbka) 60.2 (Porąbka) 

Skawa 55.5 (Maków) 56,0 (Sucha) I 89.6 (Sucha) 

G. Wisła 67.9 (Kraków) 93.1 (Kraków) 48,0 (Kraków) 

Raba ok. 40.9 (przecięto. 87,1 (Bochnia) 129.7 (Bochnia) 
Dobczyce-Ujście Solne) I (197.2( (Strzyżyc) 

Dunajec 68,2 (Zakopane) 71.5 (Zakopane) 172-174 (Zakopane) 

73, 1 (Łabowa) 223,4 (Zalesie) 

Wisłoka 35,7 (max. w dorzeczu) 58.0 (Brzyszczki) 103,0 (Jado-Ulaszowice) 

1) Biuletyny P. I. M. podają następujące sumy opadu (16. i 17.VIT) dla Za

kopanel!o i okolic: Zakopane (Muzeum Tatrz.) - 265, Zakopane (Sanat. Wojsk.)-

255, Ha la Gąsienicowa - 392 mm. 
' ) Osiągnięte w dniach krytycznych (16. i 17.Vll) wartości dobowego i dw11-

dobowe110 opadu należy uważać za a n om al i ę nie tylko w warunkach Polski. 

Wartości te przekraczają najwyższe znane opady krajów europejskich. ustępując 

jedynie t. zw. trąbom wodnym, nawiedzającym periodycznie zbocza wschodnie 

Masywu Centralnego Francji (t . zw Barriere des Cevennes), oraz sporad,·c:znym 

opadom, zanotowanym w górach Cze~kich (Iserg(>l-irge), w Alperh włosi.ich i na 

Sycylii (vide M. Pard t. Le Rtaime du Rh0ne. 2-me partie p. 135). 
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Jakkolwiek naogół między sumą opadów a wielkością wez
brania nie zachodzi stosunek prostej proporcjonalności, to jed
nakże, opierając się na danych powyższych, daje się trafnie 
ocenić zarówno wielkość ogólną wezbrania jak i rolę poszcze
gólnych składowych tegoż (wybitny wpływ Skawy, Raby, Du
najca i Wisłoki). 

Wpływ na przebieg wezbrania. Wyżej zaznaczyliśmy 
odrębność depresyj (ich pochodzenia i toru), które towarzyszyły 
powstawaniu tegorocznego wezbrania, w stosunku do poprzed
nich dwuch wielkich wezbrań bieżącego stulecia - lipcowego 
z roku 1903 i czerwcowego z roku 1925. Z odrębności tej wy
nikł specyficzny rozkład opadów, który przedewszystkiem za
ciążył na charakterze i przebiegu wezbrania. 

Powódź 1903 r. była wynikiem silnych deszczów, skoncen
trowanych w dorzeczu powyżej Krakowa; deszcze te pojawiły 
się naprzód w najbardziej na zachód wysuniętej części zlewni 
i posunęły się ku wschodowi. 

Osiągnięte wówczas zostały abs. max. na zachodnich do
pływach Wisły (Biała - Nowy Dwór, Przemsza - Chełmek, Soła
Czernichów, Oświęcim) oraz w Krakowie (jeżeli nie brać dla 
tego ostatniego pod uwagę stanu + 495 cm z r. 1813, nie nada
jącego się zresztą do porównania z powodu zaszłych w między
czasie zmian koryta Wisły). W okresie czerwcowego wezbra
nia 1925 r. opady posuwały się od wschodu ku zachodowi -
w związku z tero kulminacje 1903 r. najbardziej przekroczone 
zostały przez San. W roku bieżącym również nieco wcześniej 
wystąpiły opady w dorzeczu Wisłoki i Sanu, nasilenie ich jed
nak znacznie ustępowało intensywności deszczów w dorzeczu 
Dunajca i Raby, a nawet Skawy. 

Przyczyny. Co do prognozy meteorologicznej, to widzie
liśmy, że zawiodła ona całkowicie nietylko co do wystąpienia 
wezbrania jako zjawiska wtórnego, lecz i co do samych opa
dów, które zjawisko to wywołały. Nie zostaliśmy tero zasko
czeni, albowiem pamiętaliśmy wniosek końcowy wyżej cytowa
nej rozprawy dr. Kaczorowskiej: ,,Prognoza efektywna, 
oparta jedynie na badaniu rozkładu ciśnienia atmosferycznego 
na powierzchni lądów i wód nie wydaje się możliwa". Pozo
staje jednak otwartem pytanie niezmiernej wagi jeżeli nie dla 
praktyki, to dla teorji zjawiska: jeśli nie w trybie prognozy, 
to ex post czy można dopatrzeć się w danym wypadku związku 
przyczynowego między układem elementów kompleksu meteoro
logicznego a wystąpieniem opadów tak niezwykłej wielkości? 

Na pytanie to p. dr. Bart n icki, kierownik wydziału 
synoptycznego P. I. M., uprzejmie udzielił autorowi następującej 
odpowiedzi: ,,Przyczyną opadów w dn. 16. i 17. lipca r. b. była 
intensywna kondensacja pary wodnej, zawartej w znacznych 
ilościach w masach powietrza, znajdujących się w stanie rów
nowagi n ie st a ł e i a pociągniętych przez wiatry N do zderze-
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nia ~ię z wyniosłościami terenowemi". Powyższe ujęcie zagad
nienta wiąże je z badaniami wyższych warstw atmosfery, 
w szczególności ich warunków termicznych 7). 

CHARAKTERYSTYKA HYDROLOGICZNA. 

Momenty i ilość kulminacyj. Charakterystyczną cechą 
tegorocznego wezbrania jest gwałtowność tempa spływu płyn
nych opadów, która spowodowała, że już w pierwszej dobie 
krytycznego opadu (16.VIL) kulminowały stany wód na Rabie 
w Stróży, na Białym Dunajcu w Szaflarach, na Białej w Ciężko
wicach, na Ropie w Topolinach, na Wisłoce w górnym i średnim 
biegu, na Wiarze przy ujściu, oraz na Wisłoku w Krośnie 
i Rzeszowie. 

W przeciągu następnej doby po raz pierwszy kulminowały: 
Skawa w Wadowicach i Zatorze, Raba w Proszówkach, Poprad 
na całej przestrzeni, Dunajec pod Nowym Sączem i w Siedli
szowicach oraz San w Leżachowie. Niektóre z wymienionych 
dopływów kulminowały 2-krotnie, jak Soła, Skawa, Raba 8) -

w nieznacznym (około 1 doby) odstępie czasu, inne kilkakrotnie 
- jak Ropa, Jasiołka, Wisłoka, San i Wisłok w odstępach 
większych (patrz wykres obok). 

Na górnych dopływach - Sole, Skawie i Rabie następujące 
po sobie kulminacje wysokościowo różnią się nieznacznie 
(10 - 30 cm); na wszystkich główniejszych dopływach - z wy
jątkiem Soły i Raby - pierwsze kulminacje górują nad nastę
pnemi. 

Na Wiśle ilość wybitniejszych kulminacyj była nieznaczna: 
Pustynia - 3, Smolice, Koło, Chwałowice - 2, zaś Kraków, 

7) Na marginesie rozważań powyższych pozwalamy sobie zanotować zja
wisko meteorologiczne, aczkolwiek lokalne, lecz również nacechowane olbrzy
miem nasileniem, które o 1 dobę poprzedziło opady dnia krytycznego - 16 lipca r.b. 
na terenie Polski. Fakt niżej opisany wiadomy jest autorowi narazie na podsta
wie informacji prywatnej. O potwierdzenie tejże jednocześnie zwróciliśmy się 
do Genueńskiego Oddziału Italskiej Służby Hydrograficzn(j, którego funkcje pełni 
,,Sezione autonoma del Genio Civile con sede in Genova". 

Mamy na myśli burzę gradową, która w rannych godzinach dn. 15. lipca 
nawiedziła rejon górski Cinque Terre Riwiery italskiej (Riviera di Levante) oraz 
pas między Levanto a Spezia (natomiast w okolicach Genui i Sestri Levante burzy 
nie obserwowano). 

Burza ta. którą poprzedził trzytygodniowy okres niezwykłych upałów, bez
pośrednio zaś-Scirocco, spowodowała olbrzymie spustoszenia w miastach i osied
lach wiejskich, n iszcząc ogrody i sady; grad był wielkości dużego kurzego jaja, 
a waga jednej sfotografowanej w Levante „bomby" gradowej wyniosła rzekomo 
1.75 kg. 

Czy zjawisko to, wywołane również gwałtownem naruszeniem równowagi 
wyższych warstw atmosfery, a prawie synchroniczne z katastrofalnemi opadami 
u nas, oprócz związku chronologicznego posiada również i więź wewnętrzną -
pozostawia się do oceny meteorologom. 

Ą) Dwukrotne kulminowanie większych dopływów wiąże się z kilkakrotnem 
kulminowaniem dopływów wyższych rzędów - tak np. Stradomka (Łapanów). 
dopływ Raby w dolnym jej biegu, w okresie 16-18 lipcjl kulminowała 4 razy. 
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Popędzynka, Karsy, Szczucin oraz Sandomierz i m1e1scowosc1 
niżej leżące dały kulminacje jednokrotne. Poniżej Szczucina 
fala doznała wybitnego spłaszczenia, tak że np. falę w Zawi
choście cechuje właściwie nie kulminacja, lecz długi, bo ok. 48 
godzin trwający, okres kulminacyjny. 

Stan kulminacji. Zestawienie danych, zawartych w ra
portach obserwatorów stacyj wodowskazowych dot. ostatniego 
wezbrania, z dawniejszemi danemi statystycznemi, zaczerpnię
temi z Roczników Hydrograficznych, wydawanych przez Państ
wową Służbę Hydrograficzną, wykazuje, że na całej przestrzeni 
Skawy, Raby, Dunajca, Wisłoki (z wyjątkiem ujścia) oraz Wisłoka, 
jak również na odcinku Wisły od Niepołomic po Dąbrowę 
Wrzawską w okresie kulminacji osiągnięte zostały stany wody, 
przekraczające najwyższe notowane dotychczas absolutne maxima. 
Odnośne różnice w niektórych miejscach osiągnęły znaczne 
wartości, jak np. na Rabie (Proszówki - 1.60 m), na Dunajcu 9) 

(Gołkowice - 2.21 m, Kurów - 1.94 m, Tropie - 2.80 m, Mel
sztyn - 1.20 m, Żabno - 3.00 m) i na Wisłoce (Brzeźnica - 1.17 m). 

Mniej intensywnie zaznaczyło się wymienione przewyższe
nie tegorocznego maximum nad dotychczasowem abs. maximum 
na Wiśle, osiągając powyżej 1 metra na wodowskazach Jago
dniki, Karsy, Szczucin i Otałęż, oraz 60 - 70 cm w Kole i San
domierzu. Załączona mapa poglądowa przedstawia, jak wielki 
jest obszar terenów, dla których wezbranie osiągnęło nienoto
wane dotychczas rozmiary. 

!'odstaw a fali. Niezmiernie ważnym elementem, charak
teryzującym wezbranie, jest podstawa fali, t.j. stan początkowy, 
w którym znajdowała się Wisła i jej dopływy w okresie nadei· 
ścia fali. Z raportów obserwatorów stacyj wodowskazowych 
wyjaśnia się, że w początkowej fazie wezbrania stany wody na 
Wiśle odpowiadały strefie, leżącej p o n i ż e j stanu średniego 
rocznego z dłuższego okresu 10) (1919- 1933). Odnośne różnice wa
hały się w granicach od kilkunastu centymetrów na przestrzeni 
Sandomierz - Puławy do kilkudziesięciu centymetrów na prze· 
strzeni Warszawa - Toruń. Najwyższe różnice osiągnięte zo
stały w punktach skrajnych w Krakowie i Tczewie, gdzie zano
towano wartości minus 91 cm, wzgl. minus 119 cm. Natomiast w sto
sunku do t. zw. wody normalnej ll), czyli 215-to dniowej z let
niego okresu żeglugi podstawa fali na Wiśle znajdowała się 

9) W niektórych z wymienionych miejscowości przewyższenia te wywołane 
były prawdopodobnie lokalnemi spiętrzeniami - bądź naturalnemi (wpływ dopły
wów), bądź sztuczoemi (zatarasowanie koryta). 

•0) Stan śr. roczny (1919-1933) odpowiada następującym odczytom na wodo
wskazach: Kraków - 194, Sandomierz + 44. Zawichost + 149. Puławy + 60, 
Warszawa + 160, Płock + 128, Toruń + 138. Tczew + 117 cm. 

ll) Stany wody normalnej z 1933 r. odpowiadają następującym odczytom 
na wodowskazach: Zawichost + 102, Puławy - 12, Warszawa + 93, Płock + 55, 
Toruń + 46, Tczew - 32 cm. 
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MAPA TERENÓW NAJSILNIEJ DOTKNIĘTYCH POWODZIĄ 1934 R. 
CARTE DES TERRAINS LE PLUS FRAPPES PAR L'INONDATION DE 1934. 

18° 190 

Zakreskowane linje oznaczają przestrzenie rzek, na których dotychczas 
notowane abs. maxima stanów wody zostały przekroczone 

Les llgnes ombrees indiquent les sections des cours d'eau ou les niveaux 
de culmination ont depasse les maxima absolus d'autrefois 

20° 

l -,~ 
~~~ 

210 
Liczby przy wodowskazach oznaczają stany kulminacji: 

czerwone - z okresu wezbrania 1934 r. 
czarne - dotychczas notowane maxima 

Les nombres marques aupres des limnimetres indlquent la hauteur des niveaux 
de culmination au-dessus du zero de l'echelle: 

en rouge - ceux de Ja crue de 1934 
en noir - abs. max. d'autrefois 
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p o wy ż e j wymienionego stanu, przyczem odnośne różnice wy
nosiły na odcinku Zawichost - Warszawa 40 - 60 cm, zaś na 
przestrzeni Płock - Tczew 20 - 34 cm. W stosunku do stanu 
początkowego wezbrania z roku 1925 podstawa fali ostatniego 
wezbrania na głównych wodowskazach Wisły okazała się wyż

szą przeciętnie o 60 cm (wyjątek stanowi Krakówli natomiast 
podstawa fali z r. 1903 wszędzie g 6 ruje nad stanem początko
wym ostatniego wezbrania. Na dopływach Wisły sytuacja po
wyższa ukształtowała się analogicznie, t . j. stan początkowy znaj
dował się po n iże j stanów średnich rocznych, przyczem od
nośne różnice wynosiły: Rab a (Proszówki) - 32 cm, San (Prze
myśl) - 33 cm, (wyjątek Dunajec - Nowy Sącz + 23 cm). 

Wzniesienie względne. Dwa wyżej zbadane elementy 
wezbrania - stan początkowy (podstawa fali Hb J oraz stan kul
minacyjny (He) określają trzeci wskaźnik charakterystyczny -
wzniesie nie wzg 1 ę d n e (He - Hb). Jak wskazuje podana 
drugostronnie tabela, na głównych wodowskazach Wisły wartości 
powyższe wahają się w granicach 305-642 cm, wykazując mini
mum na odcinku Zawichost - Warszawa; najwyższe wartości 
przypadają na punkty skrajne - Kraków (624 cm) i Tczew (642 cm). 

Powyższa tabela wykazuje również, że na wymienionych 
wodowskazach (z wyjątkiem Krakowa) nie tylko stany kulmina
cyjne tegorocznego wezbrania przekroczyły dotychczasowe abs. 
maxima, lecz również i wartości wzniesienia względnego naogół 
przewyższyły odnośne wartości dwuch największych wezbrań 
letnich bieżącego stulecia. Odmienny stosunek daje się zaobser
wować w Zawichoście i Puławach, co, zdaje się, należy przy
pisać wpływowi czynników, znajdujących się poza cyklem zja
wisk hydrologicznych (przerwy walów ochronnych), które wy
wołały zakłócenie przebiegu fali wezbrania w Zawichoście za
równo odnośnie do wysokości jak i do czasu kulminacjP2

). 

Tempo wzrostu i opadania. Tempu narastania sta
nów - naogół różne w zależności od rozkładu i nasilenia opa
dów, a zwłaszcza od warunków topograficznych - wynosiło 

od 5,5 do 7,5 cm/h na górnej Wiśle; tempo to, począwszy od 
Sandomierza, gdzie zmalało do 4,4 cm/h, w przybliżeniu utrzy
mywało się bez zmiany na dalszej przestrzeni Wisły, wykazując 
pewne przyśpieszenie w Puławach (ok. 6 cm/h). 

Na dopływach wzrost stanów wody dokonywał się znacz
nie szybciej, tworząc szereg wzrastający: ok. 6,5 cm/h (San pod 
Przemyślem), 11,5 cm/h (Skawa pod Zatorem), 13 cm/h (Dunajec 
pod Nowym Sączem) oraz 22 cm/h (Raba pod Proszówkami). 

Tempo o pad a n i a stanów - na ogół niższe od tempa 
wzrostu - wykazało najmniejsze wartości na przestrzeni Zawi
chost - Warszawa (0,9 cm/h), zlekka zwiększając się w dal
szym biegu (Toruń, Tczew 1,3 cm/h). 

11) Wypr:tedzenie kulminacji w Zawichoście przez kulminacje puławską 

oraz niemal jednoczesna (w lymte dniu) kulminacja w Zawichoście i Warszawie. 
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Chyżość fali. Poza stanem kulminacji, wskaźnikiem pod
stawowym przy badaniu trybu wezbrania jest moment wystą
pienia kulminacji. 

Wskaźnik powyższy, prócz wybitnego znaczenia praktycz
nego (prognoza), posiada pierwszorzędne znaczenie hydrologiczne 
a nawet geograficzne, jako podstawa do wyznaczenia prędkości 
fali wezbrania, czyli właściwie chyżości postępu jej szczytu. 

Surowy stan posiadanego materiału obserwacyjnego nie 
pozwala na szczegółowe rozpatrzenie zagadnienia w stosunku 
do ostatniego wezbrania. 

Dla ogólnej charakterystyki wystarczy nadmienić, że w sto
sunku do niektórych dopływów, którym inne wskaźniki przy
pisywały wybitną rolę w formowaniu wezbrania, również ten 
wskaźnik rolę tę potwierdził. W samej rzeczy, podczas gdy 
fala Raby na odcinku Stróża-Prószówki przy drugiej kulminacji 
wykazała chyżość ok. 5,5 km/h, a fala Dunajca na odcinku Nowy 
Sącz-Siedliszowicze - chyżość ok. 6 6 km 'h, co znacznie prze
kracza wartości przeciętne 111) (3,6 km/h względnie 4,4 km/h). za
równo Wisłoka jak i San nie ujawniły znacznej odchyłki od 
normy (Wisłoka na odcinku Skurowa-Ga,tłuszowice 3,5 km/h, 
San na przestrzeni Przemyśl-Leżachów 3,8 km h). Innym czyn
nikiem, który wybitnie zaważył na rozwoju wezbrania Wisły był 
układ chronologiczny kulminacyj ~łównych dopływów. Bada
nie odnośnego grafikonu wykazuje, że pierwsze kulminacje 
głównych dopływów (Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka) wpobliżu 
ich ujścia do Wisły wystąpiły prawie jednocześnie w dniu 
17. lipca. 

Okoliczność powyższa wytworzyła odnośnie do przejścia 
kulminacyj fali wezbraniowej Wisły warunki specyficzne, 
w wyniku których czas przejścia fali na przestrzeni Kraków
Warszawa wykazał przyśpieszenie powyżej 400/o w stosunku do 
normy 14), natomiast na przestrzeni Warszawa- Tczew - opóź
nienie ok. 240/o. Nieznaczne odchyłki od normy wykazał czas przej
ścia fali na odcinkach Puławy-Warszawa (30 godz. zamiast 
normalnych 35 godz.) i Toruń -Tczew (46 godz. - przy normie 
44 godz.), ogółem różnica momentów kulminacyj Kraków-Tczew 
wyniosła ok. 200 godzin. 

Prognoza hy drologiczna. Warunki powyższe w znacz
nym stopniu utrudniły prognozę postępu wezbrania. Bardziej 
pomyślne wyniki dała prognoza Instytutu HydrograficzneS,!o, do
tycząca stanów kulminacyjnych dla środkowej i dolnej Wisły -
stopniowo koregowana tu). 

U) Dr. S l. Pa wł o ws k i. Prędkość lali wezbrania w górnem dorzeczu 
Wisły. Lwów 1911. • 

lł) Odnośne normy wydedukowane zostały na podstawie badań przeprowadzonych w Instytucie Hydrograficznym przez radcę Instytutu int. St. Si e bauer a. 
U) Warszawa (progn. 570. obs. 549). Płock (prol!n. 480, obs. 480), Włocławek (progn. 510. obs. 501), Toruń (progn, 630, obs. 608), Tczew (progn. 650, obs. 640). 
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Ogólną orientację odnośnie oczekiwanego stanu kulmina
cyjnego przy wezbraniu, pochodzącem z opadów płynnych, dla 
środkowego i dolnego biegu Wisły uzyskać można na podstawie 
związków stanów kulminacyjnych odnośnych wezbrań z okresu 
1919 - 1933 dla wodow~kazów Warszawa-Puławy, Płock-War
szawa, Toruń-Warszawa, Tczew-Toruń. 

Ustalone przez autora (metodą korelacji) odnośne związki 
odczytów na wodowskazach (w cm) dają się wyrazić następują
cemi równaniami: 

1. W ars z a w a - Puła wy (W - P); podstawa-obserwacje 
z lat 1919, 1925, 1926, 1930, 1931, 1932, 1933. 

W = 1,212 P + 33 
spółczynnik korelacji r = 0,968 

2. Płock - W ars z a w a (Pl - WJ; z lat wymienionych 
wyżej wyeliminowano lata 1919, 1932 i 1933 ze względu na 
znaczny wpływ Bugu na przebieg odnośnych wezbrań. 

Pl = 1,47 W - 279 r = 0,805 

3. Toruń - Warszawa (T- W) lata - vide punkt 2 

T = 1,414 W - 130 r = 0,898 

4. Tczew - Tor u ń ( Tc - T) lata - vide punkt 1. 

Tc = 1,267 T - 117 r = 0,949 

Przy zastosowaniu równań powyższych do obliczenia kul· 
minacyj ostatniego wezbrania otrzymano wyniki: 

Wodowskaz 
Kulminacja Różnica 

obliczona I obserwow. Dlfference Limnimelre 
calculee observee cm 

Puławy 419 

Warszawa 541 549 - 8 

Płock 528 480 + 48 
Toruń 646 608 + 38 
Tczew 653 640 + 13 

Stosunek wezbrania 1934 r. do wezbrań XIX w. Wyżej 
przedstawiliśmy stosunek tegorocznego wezbrania do dwóch 
największych wezbrań letnich 16) bieżącego stulecia; ustalone 

• 
1&) Z powodzi wiosennych bieżącego stulecia wyróżnia się katastrofalne 

wezbranie z marca i kwietnia 1924 r„ które wytworzyło pod wpływem zatoru 
w Rajszewie kulminację w Warszawie przy stanie + 558 cm o 60 godzin wcześ
niej niż kulminację w Puławach . 
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zostało, że wezbranie ostatnieli) przewyższa poprzednie zarówno 

wysokością osiągniętych stanów szczytowych jak i gwałtownością 

wzrostu swej fali. Tem samem zostało stwierdzone, że w tak 

krótkim stosunkowo okresie (od r. 1900) dorzecze Wisły zostało 
nawiedzone przez 3 żywiołowe klęski, z których ostatnia nastą

piła w odstępie dziesięcioletnim. Samo przez się nasuwa się 

pytanie, jakie miejsce zajmuje tegoroczne wezbranie w szeregu 

powodzi wiślanych z lat dawnych i jaką jest częstotliwość 

katastrof tego rodzaju (patrz wykres obok). 

Brak jednolitego materiału obserwacyjnego, który czem 

dalej wstecz, tern mniej staje się dokładnym a bardziej fragmen

tarycznym, sprawia, iż odpowiedź na wyżej postawione pytanie 

z natury rzeczy nie może być ścisłą. 
Z wieku XIX zachowały się daty o następujących katastro-

falnych powodziach 1~). 

Najbardziej wyróżnia się nietylko swym rozmiarem, lecz 

i wielkością nawiedzonego obszaru (Polska i Sląsk, Saksonia 

i Węgry, w mniejszym stopniu Czechy i Morawy) historyczna 

powódź z sierpnia 1813 roku, która rozstrzygnęła o niepowo

dzeniu walk armii Napoleońskiej na Śląsku. Kulminacja Wisły 

w Warszawie dn. 30.VIII. osiągnęła odczyt na wodowskazie 

ok. + 600 cm (według Kolberg a ł!IJ 20,8 stóp - nawiązanie do 

obecnego wodowskazu przybliżone), prawie taki sam stan 

(+ 609 cm) notowany był w Toruniu 1.IX., nieco wyższy H 643 cm) 

dn. 4.IX. w Tczewie. 
Po okresie dość częstych wezbrań (1833 - 1839) nastąpiła 

powódź lipcowa 1844 r., która w Warszawie osiągnęła stan, 

nigdy przedtem i do chwili obecnei nienotowany (+ 655 cm 

dn. 27.VII.). 
Z powodzi w okresie ruszenia lodów należy zanotować 

powódź marcową z r. 1855, jako jedną z największych katastrof 

tego rodzaju na dolnej Wiśle (kulminacje: Warszawa + 528 cm, 

Toruń +- 611 cm). 
Gwałtowny przybór wschodniej grupy dopływów karpackich 

(zwłaszcza Dunajca i Sanu) spowodował w r. 1867 wielką lipcową 

powódź na średniej Wiśle (Warszawa - kulminacja ł- 592 cm 

do. 14.VII.J. 
Następnem wielkiem wezbraniem letniem podobnego typu 

jest wezbranie czerwcowe z roku 1884. 

17) W okresiP. tegorocznego wezbrania parlja pomiarowa Instytutu Hydro• 

graficznego wykonała serję pomiarów objętości przepływu Wisły przy sianach 

bliskich kulminacji w Warszawie. Włocławku . Toruniu i Tczewie Pomiary wyko• 

nano w przekrojach wolnych młynkami Ganser'a (torpedo 50 kg). Obliczenie 

wstępne wykazało dla profilu Warszowa objętość przepływu ok. 4 838 m1/s, (przy 

stanie + 515 cm). zaś według ekstrapolacji · dla stanu kulminacyjnego (+ 549 cm), 

objętość 5 800 m1/s. Tej ostatniej odpowiada wartość spływu jednostkowego 

ok. 67 llr/,/km2 • 

1~) Szczegóły - vide wytej cytowany referat int. Z u brzy ck i e go "Po

wodzie na ziemiach polskich". 
1 ') Ko Iber g W. Wisła, jej bieg, własności i spławność. Warszawa 1861. 
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Wiek XIX notuje wreszcie jeszcze jedną katastrofalną po
w~dź w~o~enną_ z marca i kwietnia 1888 r .. , która na dolnej 
Wiśle m1e1scam1 wytworzyła absolutne maxima tego stulecia. 

Bilans XIX wieku zamyka się tym sposobem 6 katastrofal
nemi powodziami w dorzeczu Wisły w odstępach lat 31, 11, 12 
17 i 4, w tern czterema letniemi w odstępach lat 31, 23 i 17'. 
ostatnią powódź letnią od następnej powodzi tegoż typu (1903 r.) 
oddziela odstęp 19-to letni. 

Powodzie wiślane w wiekach dawnych. Żródłem da
nych o powodziach na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej jest 
przedewszystkiem ksiąg XII „Dziejów Polski" Jana Dług os z a 
(od w. X-go prawie po koniec XV), następnie - kroniki regio
nalne oraz zapiski (spominki) miejskie i klasztorne. 

W świetle ostatnio opracowanego zestawienia20) dat tych 
ilość większych powodzi (przeważnie w dorzeczu Wisły) w wie~ 
kach dawnych przedstawia się jak następuje: 

X-1 (988), XII - 1 (1118), XIII - 4 (1221, 1235, 1253, 1270), 
XIV - 2 (1310, 1368), XV - 7 (1451, 1456, 1459, 1464, 1468, 1475, 
1493), XVI - 13 (1515-bis, 1533-bis, 153.4-bis, 1535, 1542-bis, 1564, 
1570, 1593, 1598). XVII-7 (1605, 1606, 1635, 1647, 1652, 1671, 
1687) i XVIII - 7 (1724, 1736, 1751, 1774, 1775, 1784, 1782, 1799). 

Wykaz powyższy nie jest jednak kompletny, sądząc z da
nych opartych na kronikach pruskich (Bornbach'a, Franck'a, 
Detmar'a, Rufus'a i in.), zebranych przez He n n i g'a21), w których 
zanotowano m. in. lata: 1376 (.,mehrere Weichseliiberschwem
mungen"), 1415 (,,im Frilhjahr grosse NoJ;!atiiberschwemmung"), 
1463 (,,wenige Tage vor dem 20 Marz - Ueberschwemmung der 
Nogat"), 1476 (.,in Polen grosse Ueberschwemmung der Weich
sel"), 1514 (28 Marz - Weichseliiberschwemmung). 

Również pominięto w wymienionym wykazie lata 1312, 1337, 
1359, 1366, 1430 i 1452, zanotowane22) w „Annales Poloniae Mino
ris" (Rocznik Małopolski), w „Annales Sendzivogii" (Roczn. Sę
dziwoja), w „Annales Olivenses" oraz w „Notae Clerici de Mo
nast. S. Crucis" (Spominki zakonnika św.-krzyskiego). 

Z danych powyższych przedwczesnem byłoby wyciągnąć 
wniosek o porównawczej częstotliwości wezbrań w poszczegól
nych wiekach, albowiem zapiskom dawnym brak jest ścisłości 
i obiektywizmu w zbieraniu i ocenie materiału obserwacyjnego, 
które jedynie mogą być gwarantowane przez państwowe służby 
i instytuty hydrograficzne, powstałe we wszystkich państwach 
kulturalnych w bieżącem stuleciu. 

20
) Mgr. E. La tac z. Powodzie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej (ar

tykuł w Kurjerze Naukowo-Literackim dod. do Nr. 209 Ilustr. Kur. Codz. z do. 
30.VII.34 r. 

21
) Dr. He n n i g. Katalog bemerkenswerter Witterungsereil!nisse von den 

altesten Zeiten bis zum J, 1800, Berlin 1904. Abh. d. Kgl. Preuss.-Meteorol. lnsti
tuts. Bd. II. N° 4. 

H) Po I ac z k ów n a M. Wahania klimatyczne w Polsce w wiekach śred
nich (Climatic variations in Poland during the middle ages). ,.Prace Geogr. wyd. 
przez prof. E. Romera". Zesz. V. Lwów-Warszawa 1925. 
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Sądzimy jednak, że wnioski. o ok~esowości wezbrań . kat~
strofalnych, ważne z punktu ~1~~en1a ~a~k~wego, pos1~dałą 
wzglę"dną wartość praktyczną, Jesh zwazyc, ze często w1elk1e 
powodzie występują rok po roku2

"). 

RESUME 

APERCU DE LA CRUE EXCEPTIONNELLE DE LA VJSTULE 
EN JUILLET 1934 Alfr e d Rundo. 

La troisieme pentade du juillet 1934 s'est manifestee en Pologne par 
l'eclat d'une crue exceptionnelle de la Vistule, engendree par des crues intenses 
de ses affluents carpathiques. L'inondation a envahi le lerritoire presque entier 
de la voievodie de Kraków (Cracovie), les districts d'ouest de la voievodie de 
Lwów (Leopol), la region de Sandomierz et une serie de localites situees le long 
du cours moyen et inferieur de la Vistule. 

Sur !es terrains inondes, peuples par environ deux millions d'hahitants, 
d'immenses dommages oni ete infliges aux proprietes - fonciere (perle des recoltes, 
corrosion de la terre cultivee) el balie (suhmersion des agglomeralions riverai
nes)-ainsi qu'aux voies de communication et aux ouvrages d'art qu'elles compor
tent (destruction des roules. des voies ferrees et des ponts). li en resulte que 
la crue estivale de l'annee courante s'est translormee en une veritable calamite pu
blique dont !es consequences desastreuses seront longues et dilliciles a guerir. 

• Le moment acluel est encore trop rapproche de l'evenement meme et le 
depouitlement des documents s'y rapportant est encore trop incomplet pour per
mettre de presenter une description detaillee de la crue. Le controle soigneux 
de !'ensemble des documents en question ainsi que l'analyse ulterieure du pheno
mene, l'etude de ses causes et de son mecanisme constitueot la tache laborieuse 
de !'Institut (ancien Bureau) Hydrographique de Pologne, qu'il ne tardera pas 
a accomplir 1). 

Si neanmoins nous nous sommes decides a rediger une note prelimioaire 
sur le theme en question, conformement a la proposition de la Redactioo du 
Recueil. ce n'est que pour fournir une information immediate - tout approxi
mative qu'elle est - sur une question d'un si haut interet pour M. M. !es mem
hres du Congres International de Geograpbie. 

Dans !es lignes ci-dessous nous reconstruisons l'ebauche de la situation 
meteorologique a la suite de laquelle s'est deroule le phenomene hydrologique et 
nous exposons !es facteurs essentiels qui en onl regi l'evolution. 

Situation meteorologique. 

Depressions. La situation baromelrique dans l'intervalle 15 - 18 juillet 
a. c. est caracterisee par la concentration d·une depression entre l'Islande et la 
partie seplentrionale de l'Angleterre s' etendant graduetlement sur la France et 

' 3) Klasycznym przykładem podobnego .,!usus naturae" są wielkie wezbra
nia- Innu w latach 1786 i 1787, w dorzeczu Odry (1888 - 1889), w dolnym biegu 
Niemna w latach 1905, 1906. wreszcie klęski powodziowe, które nawiedziły Fran
cję w latach 1855, 1856 i 1857. 

1) La description des crues exceptionnelles anterieures, notamment de celles 
de mars 1924 et de juillet 1925, constitue des chapilres parliculiers des „Annu
a ires Hydrographiques" (Bassin de la Vistule) edites par le Bureau Hydrogra
phique Central. 

Wladornoscl SI. Geogr. 27. 427 -



par la lormation d'une depression secondaire sur !es marges d'est de la Pologne, 
sur la Russie Blanche (region de Miósk) et sur l'Ukraioe. La depression ci-des
sus - a forme plate - se transforme graduellement en quelques noyaux qui 
s'etendent sur la peninsule de Balcans et sur l'Hongrie, 'en abordant par sa marge 
d'ouest le sud de la Pologne. 

En comparant la situation barometrique ci-dessus - tant au point de vue 
de la local}sation de la depression que de sa trajecloire - avec celles qui 
accompagna1ent !es deux crues exceptionnelles anterieures survenues dans l'in
lervalle 1900-1934, nolamment les crues de juillet 1903 el de juin 1925, on consta
lera le manque d'analogie quelconque entre la situation recenle et celles de 
jadis. l) 

La crue de 1903 est caracterisee par la concomitance d'une depression adria
t!q~e qui cheminait vers la Hongrie el stationnait sur la Pologne et sur les regions 
ltmtlrophes; la crue de 1925 correspondait au passage d'une depression originaire 
d'ltalie doni la trajectoire suivait la direction E, NE vers le bassin du Dniepr 
inlerieur. 

Precipilations. Les precipitations survenues dans toutes les regions de 
la Pologne au cours de la premiere moitie du juillet accusenl un caractere ora
geux. Leur quantite sur le terriloire de Małopolska (anc. Galicie) ne depasse pas 
en generał celle des precipitations re,;:ues par les autres regions du pays. La somme 
des precipitalions observees dans la periode 1 - 14.VII. a Katowice, Kraków, 
Tarnów, Cieszyn est sensiblement inferieure aux valeurs normales; au-dessous 
de la norme restent egalement les precipitations tombees dans l'inlervalle ci
dessus dans les bassins de la Skawa et de la Raba. Tout contrairement - un 
rapporl inverse est constate pour la plupart des stations situees dans les bassins 
du Dunajec et de la Wisłoka. Le r.remier accroissemenl de la quantite de la p luie 
est survenu le 15 juillet quand 1 isohyete 40 mm a embrasse le bassin du San et 
de la Wisłoka en accusanl des intumescences locales (50 a 60 mm). 

Tout de meme la situation meteorologique ') - a ce qu'il parail-n'etait pas 
de caraclere a soup,;:onner l'apparilion le lendemain des averses anormales qui 
oni couvert (16.VII) le terriloire des bassins de la Skawa, de la Raba et du Du
najec, averses suivies immediatement le 17 juillet de tres intenses- quoique moin
dres - precipitations (voir !es cartes climatologiques annexees - page 417). 

Nous venons d'appliquer aux precipitations re,;:ues les jours critiques (16, 
17.VII.) par !es bassins carpathiques le terme "avenes anormales", 

Nous le juslilions par !es donnees des tables page 417: la premiere en 
conlient la somme des precipitations de 2 jours (col. 3), la somme moyenne 
annuelle de la periode 1891 - 1910 (col. 4) et leur rapporl (col. 5); la seconde
les maxima des precipitations journalieres au cours de la crue recente et des 
crues extraordinaires anterieures (1903 et 1925), meltant en evidence le role des 
bassins particuliers dans l'evolution du pheoomene hydrologique, 

TI en resulte que les valeurs ci-dessus se rapportant a l'annee 1934 sont 
a n or ma Ie s non seulement au point de vue des conditions locales; elles depassent 
les maxima connus des bassins lluviaux europeens. sauf ceux du rebord or iental 
du Massif Central (Barriere des Cevennes) et saul quelques maxima sporadiques 
notes dans les Monts de Boheme, dans la concavite italienne des Alpes el en Sicile 
(voir M. Pard e Le Regime du Rhone 2-me partie, pag. 135). 

. Influence de la repartition des pluies. On vient de menlionner ci-dessus la 
d1ssemblance de la depression qui accompagoait la crue recente avec celles des itran
des crues estivales de 1903 et de 1925, tant par rapport a sa provenance qu'a sa 
traiectoire. lJ est evident qu'H en ressortit une repartition dilferente des pluies 
influen~ant prolondement le caraclere et la marche de la crue. 

La crue de 1903 a ete engendree par des pluies intenses concentrees dans 
la partie du bassin en amon! de Kraków; ces pluies parues tout d'abord dans les 
parlies de l'ouesl du bassin ont chemine ensuile vers l'est. C'est alors qu'onl 
surgi les maxima absolus des niveaux des aflluents d' ouest. 

l) Voir la nole infra-pagin. page 415. 
8) En eflet, vu I' absence des prodrom es troublants, les previsions con

tenues dans les bulletins de !'Institut Meteorologique du 15 et du 16 juillet 
sont depourvues de tout caractere alarmant. 
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Pendant la crue de 1925 c'etait une translation opposee des p luies qui a eu 
lieu; consequeoce - culminations maxima du San, l'affluent le plus eloigne vers 
!'est. L'annee courante-les precipitalions dans les bassins de la Wisłoka et du 
San ont aussi devance les autres. cependant leur intensite etait considerablement 
iolerieure a celle des pluies tombees dans les bassins du Dunajec, de la Raba et 
meme de la Skawa. 

Causes. Les faits ci-dessus accusent l'inanite de la prevision basee unique
ment sur l'etude de la situation barometrique pour la prevision des debordements 
dans le bassin de la Vistule ainsi que pour la prevision des p luies memes, fait 
d'ailleurs constate anter-ieurement par M-lle Kaczorowska dans sa these de 
doctorat citee plus haut (page 415). 

La pre v is i o n etant impossible, quelle serait ex post la cause probable 
des averses exceptionnelles de ces jours? Interview'e sur cetle question, M. le Dr. 
B art n i c k i, Chef de la Section Synoptique de !'Institut Meteorologique de Po
logne, a emis l'opinion que „la cause du phenomeoe reside en condensation iotense 
de la vapeur de l'air se trouvant en etat d'e qui 1 i br e i n st ab Ie jete par !es 
vents N contre la barriere montagneuse", 

L'etude approfondie de !'etat des hautes couches de l'atmosphere et tout par
ticulierement de leur regime thermique porlerait peut-etre remede a !'.,Ignorabimus" 
pessimiste d' aujourd'hui4), 

Cara cte ris tique bydrologiq ue. 
Moments et nombres des culminations. L'allure brusque de l'ecoulement des 

precipitations a cause que des le premier jour critique (le 16 juillet) ont culmine 
la Raba a Stróża, le Biały Dunajec. la Wisłoka (dans son cours superieur et moyen), 
le Wisłok (a Krosno et a Rzeszów) etc. Le jour suivant on a observe la culmina
tion de la Skawa (jusqu'a son embouchure), de la Raba (ibidem), du Dunajec 
a Nowy Sącz et a Siedliszowice etc. (voir le graphique page 419). 

Plusieurs alfluents ont culmine 2 fois a intervalle d'un jour (Soła, Skawa, 
Raba), les autres (Ropa. Jasiołka. Wisłoka, San et Wisłok) maintes lois a interval
l es espaces. Un affluent de Raba-Stradomka a culmine 4 lois. 

Les culminations du cours principal de la Vistule ont ete plus rares. a par
tir de Kraków vers l'aval il n'y en avait qu'une. Le profil de la crue en aval de 
Szczucin accuse des formes de plus en plus adoucies, a Zawichost la culmination 
devienl presque impalpable, le m o m en t de la culmination s'y transforme en 
p e r i o d e assez prolongee, 

Culminalions de la crue. L'etude des cotes des culminalions recentes com
parees avec celles des maxima absolus d'autrefois demonlre que partout le long 
du cours de la Skawa, de la Raba, du Dunajec. de la Wisłoka (excepte l'embou
chure) et du Wisłok. ainsi que le long de la Vistule de Niepołomice jusqu'a 
Dąbrowa Wrzawska les maxima absolus anciens ont ete depasses par les culmina
tions recentes. 

Les diflerences respectives oni atteint sur quelques affluen ts de la Vistule 
des valeurs imposantes (Raba - 1.60 m. Dunajec - 1.20 m - 3,00 m, Wisłoka -
1.17 m). On observera neanmoins que certains ol!carls (par ex. celui de Żabno 
(3 m) oni ete probablement engendres par des remous locaux - naturels (d0s a ux 
affluents) ou artificiels (obstruction du lit fluvial). 

Sur le cours de la Vistule-meme les differences eo question sont plus atte
nuees (1.00 m - 0,60 m), on en jugera des annotations marquees sur la earle 
annexee (page 421) . . 

4) Qu'il me soit permis de noter sur la marge des considerations ci-dessus 
un phenomene meteorologique engendre egalement par un contraste thermique 
accenlue et par une perturbation grave dans l'equilibre des hautes couches de l'air. 
Ce phenomene quelque distant qu'il soit est presque synchrone avec celui de nos 
lieux. li s'agit d'une averse orageuse accompagnee de grains (d'une grandeur et 
d'un poids extraordinaires) qui tomba le malin le 15 juillet a. c. dans la region 
de Terre Cinque de la Riviera di Levante et qui chemina le long de la cole entre 
Levanto et Spezia sans !rapper !es alentours de Gi!nes et de Sestri Levante. La 
coexistence de ces perturbations distantes est elle regie par une correlation intime 
ou est ce simplement une bizarrerie de~la nature? 
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Etat inilial. L'etat initial de la crue recente, si !'on en juge des lectures aux 
limnimetres principaux de la Vistule, correspondai~ a une zone des niveaux i n fe
rie ur s par rapport aux niveaux annuels moyens (de la periode 1919-1933) tout 
en restant a u - des sus des niveaux normaux de navigation (niveau assure pen
dant 215 jours de la periode de navigation). La difference entre le niveau de 
!'etat initial et le niveau norma! navigable varie entre 40-60 cm sur le secteur 
Zawicbost-Warszawa et 20-34 cm sur celui de Płock-Tczew. 

Quant au rapport de !'etat inilial de la crue 1934 aux niveaux respectifs 
des cru es 1903 el 1925 on conslatera que la base de la crue recente est a u - d e s
s us de la base de 1925 (exceplion - Kraków) - dilference egale env. 60 cm, 
tout en restant a u - dessous de !'etat initial de la crue 1903 (differences varient 
entre - 26 cm et - 244 cm). 

Elevation relative de la crue. Outre la bauteur absolue (cote de la culmi
nation) de la crue. c' est aussi son elevation relative (difference entre la culmination 
et !'etat initial de la crue) qui est un indice de sa puissance, On notera (voir la 
table-page 422) que sa valeur varie le long du cours de la Vistule (minimum entre 
Zawicbost et Warszawa, maxima a Kraków et a Tczew); on constatera egalement 
que !es elevations de la crue 1934 depassent partout celles des crues 1903 et 1925 
excepte le secteur Zawichost-Puławy. On devra le mettre en relation avec la 
perturbation du mecanisme de la crue sur le secteur en question, revelee par le 
devancement de la culmination de Zawicbost par celle de Puławy et par son 
apparition synchrone avec le moment de la culmination de Warszawa (en regime 
norma! on'y observe un espacement de 56 heures). 

Allure de la crue. L'allure de la crue montante etait de 5,5 a 7.5 cm/h sur 
la Vistule superieure, s'abaissant vers Sandomierz a env, 4,4 cm/h; cetle vitesse 
(avec certaines accelerations locales - Puławy 6 cm/h) se maintenait presque in
variable le long du cours du fleuve, Les affluents accusaient une allure plus vive: 
San (pres Przemyśl - 6.5 cm/h, Skawa - pres Zator - 11.5 cm/h, Dunajec (pres 
Nowy Sącz) - 13 cm/h, Raba (pres Proszówki) - 22 cm/h. 

La descente de la crue de la Vistule etail beaucoup plus lente que sa mon
tee, atteignant le minimum de 0,9 cm/h sur le secteur Zawichost - Warszawa 
(a Toruó et a Tczew 1.3 cm/h). 

Propagation. Le probleme de la propagation de la crue du flot principal 
et des crues elementaires dans son ensemble est trop complexe pour etre traite 
ici en tous ses details. 

Comme fait essentiel on notera que le regime de la translation de la crue 
etait bien varie. Sur certains affluents comme la Raba et le Dunajec (meme dans 
leurs secteurs inferieurs) la propagation de la crue a accuse un ecart sens i ble de 
la vitesse normale: Raba (secteur Stróża - Proszówki) 5.5 km/h (norme - 3,6 km/h), 
Dunajec (secteur Nowy Sącz - Siedliszowice) env. 6.6 km/h (norme - 4.4 km/h). 
Sur !es autres - comme la Wisłoka et le San - la translation de la crue suivait 
un tempo presque norma!: Wisłoka (secteur Skurowa - Gawłuszowice) - 3,5 km/h, 
San (Przemyśl - Leżacbów) - 3,8 km/h. Dans le cours de la Vistule - meme, 
la propagation de la crue a subi de graves et multiples perturbations; !es culmi
nations des affluents principaux dans leurs parties inferieures ont ete presque syn
chrones (Skawa, Raba, Dunajec, Wisłoka - le 17.Vll), tandis que dans le cours 
moyen du fleuve - !es ruptures multiples des digues et les pluies prolongees pro
duisaienl leur effet retardateur, 

Comme resultat - une acceleration de la translation sur le secteur Kraków
Warszawa de pres de 40% suivie d'un retardement d'env. de ?.4¾ sur le reste du 
parcours (Warszawa - Tczew), Tandis que le deplacement de la crue sur les 
secteurs Puławy - Warszawa et Toruń - Tczew procedait avec une vitesse 
presque normale (4,7 km/h. resp. 3,8 km/h), sur le secteur Warszawa - Płock la 
vitesse a eprouve une perlurbation tres grave, a la suite de laquelle elle s'est re
duite a 1.95 km/h (norme - 3,7 km/h). 

Prevision. A la suite des circonstances ci-dessus la prevision des moments 
des culminations a ete sujette aux erreurs multiples; au contraire, la prevision des 
hauteurs de la crue pour le cours moyen et inferieur de la Vistule a presque 
entierement reussi si I' on en juge du relevement cite a la page 423 (note infra
pagin.). Une orienlatiop sommaire sur !es culminations est assuree par les rela-
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tions (page 424) de type Y = a X ± b ( Y - bauteur de la culmination de la sta
tion d'aval. X - celle de la station d'amont). En !es deduisant l'auteur s'est base 
sur le materie! d' observation des cru es estivales de la Vistule de la peri ode 
1919 1933. 

La crue de 1934 et /es crues du XIX-eme siecle. L'expose ci-dessus - tout 
sommaire qu'il fut - a permis d'etablir le rapport de la derniere crueG) a ses 
predecesseurs du siecle courant, quanl a sa puissance, son exlension et autres ele
menls caracteristiques (voir aussi le graphique page 425). On constate qu'a partir 
du commencement de notre siecle c'etait la troisieme catastrophe (sans comp!er 
Ja crue de mars 1924) qui a frappe le pays, lei on aborde la queslion, quelles 
etaienl les crues anterieures de la Vistule et tout particulieremen! celles du XIX-eme 
siecle, sur lesquelles on dispose des donnees relativement s1-rictes. 

C'etait toul d'abord celle de 1813 , la celebre crue napoleonienne, qui avail 
envahi outre la Pologne - la Silesie, le Royaume de Saxe, la Hongrie el les re
gions limitropbes. Eile produiait des culminatiom suivanles: Warszawa - env. + 
600 cm, Toruó + 609 cm, Tczew + 643 cm. 

La crue suivanle etait celle de juillet 1844-la plus desaslreuse des crues 
estivales marquee au limuimetre de Warszawa par la cote + 655 cm (abs. max. 
non depasse). 

La crue de 1 885 (au mois de mars) s'est revelee comme une de plus gran
des inondations bivernales dans le cours inferieur de la Vis!ule (Warszawa + 
528 cm; Toruń + 611 cm). L'annee 18 67 survinl une inlumescence brusque des 
affluents est de la region carpathique (Dunajec el San) qui engendra au mois -de 
juillet une grande crue de la Vistule dans son cours moyen (Warszawa + 592 cm). 
Une pareille crue estivale est survenue en 1884; elle a ete suivie d'une crue 
bivernale (mars 1888) - particulieremen! desastreuse pour le bassin inferieur de 
la Vislule. 

Les inondations anciennes dans le bassin de la Vistule. Il est evidenl que 
les traces d'apres lesquelles on peut eludier la frequence des inondations dans 
les siecles anciens, sont bien vagues. Tout de meme il est inleressant de noter 
que l'oeuvre du premier bistoriograpbe polonais Ja n DI u go s z (1415- 1485) -
Ioannis Dlugossii seu Longini „Historiae polonicae Libri XI!" (doni „Chorograpbia 
Regni Poloniae" constitue la preface) comporte des notes mulliples sur les inon
dations qui ont frappe (depuis le X-eme siecle) le pays; on en trouve egalemenl un 
grand nombre dans les Annales, Calendaria, Chronica, Notae etc„ appartenanl aux 
regions particulieres, aux villes, aux monasleres etc. de la Pologne. 

La lisie (pa(!e 426), relevee par M. La ta c z tout recemmenl (article du 
J ournal de Cracovie 30.VII.34), enumere les inondations les plus frappanles. On 
devrait l'etendre en suivanl les notes rassemblees par He n n i g et par M-11 e 
P o I a cz k 6 w n a (voir page 426). 

Ces dates d'un grand interet bistorique presen!enl cependant une valeur 
mediocre pour l'bydrologie, vu leur beterogeneite et le manque des donnees nu
meriques. 

Consideration finale-les crues desastreuses semblent railler les lois de pe
riodicite. Comme exemples frappanls de ces ,.!usus nalurae" on citera les crues 
exceptionnelles de 11nn en 1786, 1787, dans le bassin de l'Oder en 1888. 1889, 
dans le cours inferieur du Niemen en 1905, 1906, enfin !es crues desastreuses qui 
ont frappe la France dans la serie des annees 1855, 1856 et 1857. 

G) Au cours de la crue 1934 le detachement de !'Institut Hydrographique 
a opere a la proximite des culminations une serie de jaugeages de la Vistule dans 
les profils Warszawa, Włocławek. Toruó et Tczew. Les jaugeages ont ete executes 
au moyen des moulinets bydrometriques systeme G a n s er (torpille de 50 kg), 

D'apres le calcu! preliminaire le debit correspondant au niveau du jaugeage 
<+ 515 cm) egale 4 838 me„ celui du niveau de culmination (+ 549 cm) peul etre 
evalue a env, 5 800 me. 

La valeur ci-dessus equivaut au debit relatif de 68 lit. - sec. par km 2. 
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PROFESOR EUGENJUSZ ROMER 

JERZY LEWAKOWSKI 
PPŁK. KOR P. GEOGR. 

W 40-LECIE PRACY NAUKOWEJ 
PROFESORA EUGENJUSZA ROMERA 

Człowiek, którego każde poczynanie wibruje tętnem ruchu, 
niezmordowany odkrywca, rzucający niespokojne spojrzenie 
w coraz to inną stronę. Jeżeli te oczy coś wzięło, następował 
krótki, zdecydowany moment podejścia do sprawy, rozmiłowa
nie się w niej i bezwzględne opanowanie. Zagadnienia raz pod
jętego, choćby do cna już przez siebie zróżniczkowanego nigdy nie 
wypuszczał z rąk, zostawało ono jako upodobanie, wsiąkało Weń. 

To też Eugenjusz Romer idzie przez 40 lat swej pracy 
naukowej z naręczem spraw, tez, zainteresowań i choć przecho
dzi trzy wydzielające się wyraźniej okresy, jednakowoż wszystko 
to stapia się w jednolity dorobek naukowy wszechstronnego 
zdobywcy. 

W pierwszym okresie, zwraca się do klimatologji i hydro
grafji i daje się odrazu poznać w kraju i zagranicą pierwszemi 
pracami ogłoszonemi w Krakowie w r. 1893. Wynik tego zain
teresowania widzimy dopiero później w monografii klimatu pol
skiego, opracowanej przez Romera dla Wielkiej Encyklopedii, 
wydanej przez Akademię Umiejętności. 

Okres drugi, to praca na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie. Tu poznajemy Romera skolei jako morfologa. Jego 
teren studiów to głównie Karpaty i Podkarpacie, Dniestr oraz 
poszczególne oderwane odcinki Małopolski. Równocześnie po
święca się pracy nad morfologią Alp Berneńskich i ich dolin. 
A wreszcie z rozwinięcia tych prac wyłania się postać Romera 
glacjologa. -Na każdej z tych dziedzin pozostawia On swój 
ślad, krystalizuje wyraźną tezę, stwarza zdecydowany kierunek 

Równocześnie poświęca się coraz ekskluzywniej i wreszcie 
rozmiłowywuje się całkowicie w kartografii. Wydaje pierwszy 
swój atlas (mały) nacechowany wpływami angielsko-amerykań
skiemi, wydaje mapę ścienną Polski (po Majewskim i Sosnowskim). 
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Wprowadza w swych fizycznych mapach hypsometryczną skalę 
Peukera i entuzjazmuje się plastycznemi walorami barw tęczo
wych. Pracując zarazem w szkolnictwie Romer staje się rzecz
nikiem pierwszorzędnej zasady związania nauki geografii z mapą. 

Przy tak obfitej sumie zainteresowań, Romer poświęca się 
niemal równocześnie antropogeografii przyczem geografia poli
tyczna zaczyna przenikać jego wszystkie poczynania i zakresy 
pracy. Tu właśnie następuje ostatnie uderzenie dłuta, które wy
kańcza oblicze Romera, nadając mu najgłębsze i najcharaktery
styczniejsze rysy. 

„Polska z orlich i sokolich oglądana lotów, jest równą i niską 
krainą, gościnną ziemią na rozdrożu, zbliska uderza bujnością 
form, które historią sterują". 

Zdanie jakby płynące z sentymentalizmu naszych pól da
lekich, ale zarazem nacechowane jakąś mocą kodeksu rycer
skiego; oto jeden z zalążków tezy Romera o pomostowości Polski. 
Zdanie, które jak wiele innych powiedzeń Romera, brało za 
serce i sprężało mięśnie ramienia, stawiało podwaliny wiary 
w przyrodzone geograficzne prawa niepodległości narodów, bu
dziło zaufanie w własne siły, pozwalało chcieć walki i wierzyć 
w zwycięstwo. 

Ten posiew był piękny: Trafił on na glebę długo czekającą, 
zeszedł w gorących płomieniach wojny; nie żałowano mu krwi 
serdecznej. Doczekaliśmy się urodzaju. 

Monografia ta nie była spisana; Romer rzucił ją w świat 
tylko słowami, zebrały ją serca i umysły słuchaczy i zrealizowały 
jak film naszkicowany przez reżysera. 

W trzecim okresie pracy naukowej Romer wydaje swój 
Atlas Statystyczny Polski, który był pierwszym dokumentem 
do naukowej walki o niepodległość. 

Organizacja własnego przemysłu kartograficznego, ujęta 
przez Romera z iście amerykańską ruchliwością, rozkwitła w po
staci placówki „Książnicy-Atlas", która zagarnia polski rynek 
naukowo-szkolny dla map i atlasów polskich. 

Rzecz jasna, że w chwili gdy kształtowały się granice 
Polski na nowej mapie, wezwano Eugeniusza Romera, bojowego 
geografa do życiowej krystalizacji tez własności ziemi polskiej. 

I znów pracował zdobywczy umysł Romera poparty ży
wym gestem, silnem słowem, błyskiem oczu w Borysowie, Rydze 
i w kuźni Traktatu Wersalskiego. 

Geograficzne podstawy niepodległości Polski, teza którą 
Romer umiał zaszczepić w sercach słuchaczy kursów Drużyn 
Strzeleckich i w uczestnikach posiedzeń Ligi Narodów, to naj
piękniejsza Jego karta, karta która trwałym blaskiem życia 
prześciga najpiękniejsze mapy Jego opracowania, jakkolwiek 
mienią się barwami tęczy. 

W dniu jubileuszu 40 lecia pracy naukowej Eugeniusza 
Romera patrzymy śmiało w oczy Jubilata i widzimy w nich 
odbicie tej najpiękniejszej mapy. 
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BAŁTYK. - MER BALTIQUE. 

178. Polska Za toka Gdańska, 
Orłowo Morskie. Budowa pomostu. 
Zapalenie światła. 

Poz. gg. światła: 'fi = 54° 28' 49" N. 
l. = 18° 34' 37" Ost. 

Szczegóły: Na koócu budującego się po
mostu kuracyjnego w Orłowie Morskim 
(długość pomostu 420 m) zostało zapalone 
światło białe stałe. 

Mapy: poi. Nr. 1. niem. Nr. 29 i 51. 

locie: Wyd. poi. 1933, str. 247. 

J. 

178. Pologne. Golf e d e Gdańsk. 
Orłowo S/Me r, Construction d'une je
tee et etablissement d'un feu. 

Pos. geogr. du feu: 'f' = 54° 28' 49" N. 
l, = t8° 34' 37" E. 

Details: Un feu blanc fixe a ete place 
au bout de la jetee de villel!iature, en 
construction a Orłowo s/ mer. (etendue de 
la jetee 420 m). 

Cartes: poi. N° 1. allem. N° 29 et 51. 

Inst. Naut.: Pol. cóte polonaise et de la 
V. L. de Gdańsk, 1933, page 247. 

Spis lat: Wyd. poi. 1932 r. str. 30, 1. p. 37. liste des pbares: Edt. poi. Spis lat. i syg. 
naw. 1932. page 30, par. 37. 

(Urząd Morski Nr. AMh 2/ 3-33 z dnia 30.VI. 34 r .). 

179. Polaka Za toka Gdańska. 
Port Gdyni a . Syl!nały dla zabezpie
czenia przed ewentualnem zderzeniem 
statków, wchodzących i wychodzących 
z portu. 

Czas wykonania: Od 1-go września 1934. 

Szczegóły: W celu zabezpieczenia okrę
tów (statków) wcho.:lzącycb i wychodzą
cych z portu (przez główne wejście por
towe) przed ewentualnem zderzeniem się 
z łod2.iami podwodnemi, wychodzącemi 
z portu, będą podnoszone następujące 
sygnały: 

1) w dzień sygnał figurowy w postaci 
dwóch stożków, zwróconych wierzchoł
kami ku sobie, podnoszone przez O. R. P. 
,. Bałtyk" (krążownik szkolny, zakotwi-

179. Golfe d e Gdańsk. Port Gd y
nia . Signaux avertisseurs contre la col
lision des navires entrant et sortant du 
Port. 

Execution: A partir du 1 Septembre 1934. 

Details: En vue d'eviter itoute collision 
des navires entrant ou sortant (par l'entree 
principale) du port. avec les s/marins qui 
en sortent. !es signaux suivants seront 
bisses: 

1) le jour deux signaux identiques, for
mant deux cónes dont !es cimes - au 
centre - sont tournes l'un vers l'autre; 
l'un hisse par le O. R. P . .,Bałtyk" (croi
seur d'ecole. mouille en parmanence dans 



czony na stałe w północnej części Awan
portu), poz. gg. przybl.: 

'!' = 54° 32' 34" N. 
>. = 18° 33' 42" Osi. 

oraz przez punkt obserwacyjny Kapita
natu Portu Handlowego (na wieży Kapi
tanatu), poz. gg. przybl.: 

'P = 54° 32' 07" N. 
). = 18° 33' 03" Ost. 

2) w nocy: sygnał świetlny w postaci 
dwóch świateł zielonych (jedno pod dru
giem w odstępie jednego metra), podnie
siony tylko przez O. R. P . .,Bałtyk". 

Sygnały te oznaczają: .,Uwaga! Z por
tu wychodzi (zaraz będzie wycho• 
dzić) łódź podwodna- statki wcho
dzące i wychodzące z portu mu
szą manewrować z największą 
ostrotnością by uniknąć zderze• 
nia; ściśle przestrzegać przepisów 
portowych co do pierwszeństwa 
drogi". 
Mapy: Pol. Nr. 1 i 2, niem. Nr. 29. 

la partie Nord de l'Avant - Port), pos. 
geogr. approx.: 

'!' = 54o 32' 34" N. 
" = t8° 33' 42" E. 

l'autre par le point d'observation de la 
Capitainerie du Port de Commerce (sur 
sa tourelle), pos. geogr. approx: 

'I'= 54o 32' 07" N. 
). = 18° 33' 03" E. 

2) la nuit, un seul signal lumineux en 
forme de deux feux verts (espaces de 
1 metre) hisse par le O. R. P . .,Bałtyk". 

Ces signes signifient: ,,Attention! Un 
sous-marin sort (va sortir) du port; 
les navires entrant et sortant 
devront manoeuvrer avec la plus 
grande pr~caution, en vue d'evi
t e r toute collision; pour entrer 
se conformer strictement aux pre• 
scriptions d'ordre d'urgence". 

Cartes: Pol. N° 1 et 2, altem. N° 29. 

(Diwo. FI. Nr. 712/syg. z dn. 12.Vl. 1934 r .). 

180. Polska. Za toka Gdańska. 
Zmiana charakterystyki radjolatarń w Ro
zewiu i Gdyni. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. Xl/54, 55-
1933. 

Czas wykonania: Z dniem 3 lipca 1934 r . 

Szczegóły: Charakterystyka latarń w Ro
zewiu i Gdyni uległa zmianie, zgodnie 
z wymaganiami Międzynarodowej Kon
wencji Paryskiej z 1933 r. o działaniu 
radiolatarń. 

Inne szczegóły odnośnie tych radjola
tarń, jak również sygnały dźwiękowe nad 
i podwod ne nadawane równocześnie z sy
gnałami radjowemi, pozostają bez zmiany. 

I. Ra djolatarnia w Rozewiu. 

Poz. gg.: '!' = 54° 49' 56" N. 
). = 18° 20' 21" Ost. 

Fala: Częstotliwość: - 291,3 kc/s. 
długość: - 1 029 m. 

Typ: At. 
Zasięg: 50 Mm. 

Wysokość tonu: 376. 

Moc: 20 mlr. amp. 

Cbarakterystyka sygnału: Bez zmian. 

Czas nadawania: 

Il 

180. Pologne. GoJfe de Gdańsk. 
Modification du caractere des radiopha
res a Rozewie et Gdynia, 

Avis anterieur: W. ż. Xl/54, 55 - 1933. 

Execution: A partir du 3 Juillet 1934. 

Details: En vertu des clauses de la Con
vention l nternationale. signee a Paris en 
1933, le caractere des radiophares a Ro
zewie et Gdynia a subi certaines modifi
cations. 

Tous !es autres details concernant !es 
radiophares, !es signaux acoustiques. tant 
aeriens que sous-marins. synchronises avec 
!es ci-dessus. ne subissent aucune modi
lication. 

I , Ra diophare a Rozewie. 

Pos. geogr.: 'f' = 54° 49' 56" N. 
l, = 18° 20' 21" E. 

Onde: Frequence: 
longueur: 

Type: A2, 

291.3 kc/s 
1 029 m. 

Partie: 50 milles marins. 

Ton: 376. 

Pulssance: 20 mir, amp. 

Caractere: Non modifie. 

Fonctionnnement: 

a) Podczas mgły: 

l'ocząwszy od 2-('j minuty każdej go
dziny, w odstępach 6-cio minutowych t. j. 
o 2, 8, 14, 20 i t. d. minutach każdej go
dziny. 

b) W czasie przejrzystej pogody: 

4 razy w ciągu godziny o 14-ej, 20-ej, 
44-ej i 50-ej minucie każdej całej go
dziny. 

li. Radjolatarnia w Gdyni. 

Poz. gg.: 'f' = 54° 32' 06" N. 
). = 18° 34' 06" Osi. 

Fala: Częstotliwość - 291,3 kc/s. 
Długość - 1 029 m. 

Typ: A2• 

Zasięg: 20 Mm. 

Wysokość tonu: Tymczasowo 500, po prze
budowie 376. 

Cbarakterystyka sygnatu: Bez zmiany. 

Czas nadawania: 

a) Podczas mgły: 

Począwszy od 4-ej minuty każdej całej 
godziny, w odstępach 6-cio minutowych, 
t. j. o 4. 10, 16, 22 i t. d. minucie każdej 
całej ~odziny. 

b) W czasie przejrzystej pogody: 

Tylko na każdorazowe żądanie zainte
resowanego statku, drogą radiową przez 
stację przybrzeżną: Gdynia-Radio (STH). 

Uwaga: W miesiącu sierpniu r. b. radjo
latarnia Gdyńska będzie na pewien czas 
unieruchomiona, celem uskutecznienia 
p rzebudowy. 

Spis Int. i sg. naw.: Wyd. poi. 1932, str. 
92-90, oraz „Uzupełnienie Nr. 1 i Nr. 2" 
(poprawić odręcznie). 

a) Temps de brume: 

A partir de la 2-eme minute de chaque 
heure. a intervalles de 6 minutes c. a, d. 
aux 2, 8, 14, 20 etc. minutes. 

b) Temps clair: 

4 fois au cours de l'heure. A cbaque 
14-eme. 20-eme. 44-eme et 50-eme minute. 

li. Radiophare a Gdynia. 

Pos. geogr.: 'fi= 54° 32' 06" N. 
J, = 180 34' 06" E. 

Onde: Frequence - 291.3 kc/sec. 
Longueur - 1 029 m. 

Type: A2, 
Portee: 20 milles marins. 

Tan: Temporairement 500. apres recons
truclion 376. 

Caractere: Non modifie. 

Fonctionnement: 

a) Temps de brume: 

A partir de la 4-eme minute de chaque 
heure, a intervalles de 6 minutes. c. a. d. 
aux 4, 10, 16, 22 etc. minutes. 

b) Temps clair: 

Uniquement sur demande (par T. S. F.) 
du navire interesse, par l'intermediaire 
de la station cótiere: Gdynia-Radio (SPH). 

Avis: Par cause de reconstruction. le ra
diophare de Gdynia sera immobilise pour 
un certain temps. au cours du mois 
d 'Ao0t a. c. 

liste des pbares: Edit. poi. Spis lat. i sg. 
naw, 1932, pages 92- 95. el voir „Supple
ment" N° 1 et 2, pour apparter correction 

(Urząd Morski Nr. AMh 2/3-26 z dn. 8.VI.34). 

181. Polska, Półwysep Hel. Wy
brzeie południowe. Przestawienie 
znaków dewiacyjnych. 

Poprzednia wiadomość: W. Ż. IX/37-1933. 

Poz. gg. lat. Hel: 'fi = 54o 36' N. 
>.. = 18° 49' Ost. 

Szczeg6/y: Ustawione w roku 1926, na 
południowym wybrzeżu półwyspu Hel. 
znaki dewjacyjne. tworzące z latarnią 
.,Hel" cztery nabieżniki o krk. magn. N-S, 
NO-SW. NW-SO i O-W. zostały przesu
nięte i obecnie tworzą ze wspomnianą 

181. Pologne. P resqu'Ue Hel. 
C6te Sud. Deplacement des signes de 
deviation. 

Avis onterieur: W, Z. IX/37 - 1933. 

Pos. geogr. du pbare Hel: 'f = 54° 36' N. 
l. = 18° 49' E. 

Deta/ls: Les signes de deviation pos~s en 
1926 sur la cole Sud de la presqu'ile Hel. 
qui avec le phare „Hel", formaient les 
a lignements doni !es relevements maj!ne
tiques sont N-S. NE-SO. NO-SE et E-O 
oni ete deplaces et forment actuellement 
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latarnią nabieżniki o krk. rzecz.: N-S, 
NO-SW i NW-SO. 

Dokładność tych kierunków: ± 3'. 
Z powodu przebudowy znajdującego 

się tam mola, znak kierunku O-W został 
przestawiony w len sposób. że tworzy 
obecnie z latarnią Hel - nabieżnik o krk. 
rzecz. 89° 30' wzgl. 219° 30'. Po ukończe
niu prac budowlanych w porcie, nabid
nik ten będzie doprowadzony do krk 
rzecz. 90° wzgl. 270°. 

Mapy: Pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 

locje: Wyd. Pol. 1933 r., str. 16. 

avec le phare, les alignements dont les 
relevements vrais sont: N-S, NE-SO et 
NO-SE. 

Relevemenls exacts = ± 3'. 
Etan! donne la reconstruction de la je

tee, le signe de relevement E-O a ete de
place de maniere a farmer, actuellement 
avec le phare Hel un alignement dont le 
relevement vrai est 89° 30' soit 269° 30'. 
Apres execution des travaux de construc· 
lion du port, cel alignement farmera exac
tement le relevement vrai 90° soil 270°. 

Cartes: Pol. N° l. allem. N° 29 et 51. 

lnst. naut.: Edt, pol. 1933 - page 16. 

(Oddział Pomiarowy Nr. 700 z dnia 23.VI. 34 r.). 

182. Pols k a. Za t o k a Pucka. Na 
SW od południowego wybrzeia 
półwyspu Hel. 
Wyłożenie pławy granicznej. Zamknię

cie obszaru morskiego dla ruchu statków. 

1. WYŁOŻENIE PŁA WY GRANICZNEJ. 

Paz. gg. przybl.: 'f' = 54° 36.3' N. 
>. = 18° 47,4' Ost. 

Szczegóły: W miejscu tern została wyło
żona biała hucząca pława stożkowa z czer
wonym pasem poziomym pośrodku. 

2. ZAMKNIĘCIE OBSZARU MORSKIEGO 
DLA RUCHU STATKÓW. 

a) Oranice zamkniętego obszaru mor
skiego: 

Poludn. - Wscbodnia: Linja, biegnąca od 
p-ktu leżącego na N od wioski Hel 
(Poz. gg. przybl. punktu: 

'f = 54° 36,5' N. 
).. = 18° 48,1' Osi.) 

w krk. rz. 240° do wspomnianej pławy 
ad pkt. 1. 

Poludn.-Zacbodnia: Linia, łącząca powyż
szą pławę ad pkt. 1 z białą pławą dzwo• 
nową „Hel W". 
Poz. gg, przybl.: 

'? = 54° 37,3' N. 
).. = 18° 45,5' Ost. 

Pólnocno-Zacbodnia: Linja, biegnąca od 
pławy „Hel W'' w krk. rz. 60° do brzegu, 
Poz. gg. p-ktu wybrzeża: 

'ł = 54° 37.6' N. 
).. = 18° 46,7' Ost. 

Pólnocno·Wsc!)odnia: Linja brzegu. 

IV 

182. Polog ne . Baie de Puck, Au 
SE d e la c6te Sud de l a pre squ'ile 
He l. 

Pose d'une bouee limitrophe. Suspen· 
sion de la navigation dans la zóne ci-des· 
sous determinee. 

1. POSE D'UNE BOUEE LIMITROPHE. 

Pas. geogr. approx.: 'I' = 54° 36,3' N. 
).. = 18° 47.4' E. 

Details: Une bouee conique blanche a sif
flet, rayee au centre d'une bande rouge 
horizontale. a ete posee a la position ci
dessus. 

2. SUSPENSION DE LA NA VIGATION 
DANS LA ZONE CI-DESSOUS 

DETERMINEE. 

a) limites de la zóne interdite: 

Au Sud, Est: La ligoe qui meoe du point 
N, du village Hel. (Position geogr. approx. 
est: 

'f = 54° 36.5' N. 
).. = 18° 48.1' Est.) 

dans la direction vraie 240°, jusqu'a la 
bouee precitee. 

Au Sud-Ouest: La ligne qui joint la bouee 
pr~citee, al~ bouee blanche a cloche „Hel 
W . Pas. geogr. approx.: 

'f' = 54° 37,3' N. 
), = 18° 45.5' Est. 

Au Nord-011est: La Jigne qui part de la 
bouee „Hel W", directioo vraie 60°, jus
qu'a la cole. Pas. geogr. du point de la 
cóte: 

'P = 54° 37.6' N. 
).. = 18° 46.7' Est. 

A11 Nord-est: La ligne de la cćite. 

b) Obszar wodny w powyższych gra
nicach został zamknięty dla ruchu stat
ków, łodzi wszelkiego rodzaju, kajaków 
i Lp. oraz pobytu osób nieupoważnionych. 

c) Zakaz ruchu i przebywanie na zamk
niętym obszarze wodnym obowiązuje tak
że mimo braku znaków pływających, wy
żej wymienionych, wskutek zerwania lub 
zatonięcia, względnie wskutek zastąpienia 
ich na okres zimowy wiechami. lub z ja
kiegokolwiek innego powodu. 

d) Winni przekroczenia przepisów ni
niejszego rozporządzenia będą karani 
grzywną do 200 zł„ lub aresztem do dni 7. 

Kary orzeka Urząd Morski w trybie 
postępowania karno-administracyjnego. 

(Urząd Morski Nr. AMs 2/ 1 - 2 z dnia 

183. Polska . Za toka Puck a , Jas
tarnia. Zmiana charakterystyki światła 
i dziennego wyglądu latarni na kaszycy. 

Poprzednia wiadomość: W. ż. 1/5 • 1933. 

Poz. gg. przybl.: cp = 54° 41' N.' 
). = 18° 41' Ost. 

Cbarakt. św.: Św. błsk. gr. (2) b. i czw. 

Błysk 

Przerwa 
Błysk . 
Przerwa 

Okres 

0,3 s 

0,9s 
0,3s 
2,5 s 

4,0 s 

Podstawa latarni: Słup latarni pomalo
wany w górze i u dołu na czerwono, 
w środku zaś na biało. 

Tambur (na którym umieszczony jest 
słup) w górnej połowie pomalowany na 
biało, w dolnej na czerwono. 

Mapy: Pol. Nr. 1, niem. Nr. 29 i 51. 

Spis lat. i sg, naw.: Wyd. poi. 1932, atr. 
32-33 I. p. 40. 

b} Le sejour dans la zćine precitee est 
ioterdit a loute communication pour vais
seaux, embarcatioos de tous geores, cai• 
aques etc. et personnes ooo autorisees. 

c) L'interdiction de la communication 
et du sejour dans la zćioe precitee, reste 
eo vigueur iodepeodammeot de l'existeoce 
des signes ci-dessus, qui pourraient faire 
defaut par suite de ruplure, submersion 
ou remplacemeol par balises, pour la pe· 
riode hiveroale - soit pour toute autre 
raison. 

d) Toute infraction aux regles de ces 
prescriplions est susceptible d'une pena· 
lite de 200 zlotys. soit d'une coodamna· 
tion de 7 jours d' arret. 

Les peines sont prononcees par l'Office 
de la Marine (Urząd Morski), par proce
dure penale administrative. 

19.V. 1934 r . i Pom. Dz. Woj. Nr. 5/84). 

183. Pologne. Baie d e Puc k , 
Jast a rnia. Modification du caractere 
du feu et de l'aspect du pbare a soc/e 
a Jastarnia. 

Avis anterieur: W, Z. I/5 - 1933. 

Pas. geogr. approx.: <p = 54° 41' N. 
>. = 18° 41' Est. 

Caractere: F. (2) e blanc et rouge. 

Eclat . . . 0,3 s 

Interruption 0,9 s 
Eclat , . . 0,3 s 
Interruption 

Periode: 

2.5 s 

4.0 s 

Details: Le haut et la base de la co/onne 
du pbare sont peiot eo rouge, le centre 
en blanc. 

Le tambour est peint en blanc dans sa 
moitie superieure, et eo rouge dans sa 
moitie ioferieure. 

Cartes: Pol. N° 1. allem. N° 29 et 51. 

liste des pbares: Edt. poi. ,.Spis lat. 
i sygn. naw." page 32 - 33. par. 40. 

(Urząd Morski Nr. AMh. 2/3-31 z dnia 20.VI. - 34). 

1 84, Pols k a, Zatoka Pucka. Jas• 1 84. Pologne, Baie de Puck, 
t arnfa. Zmiana koloru znaków nabież- Jas tarnia. Modification de la couleur 
nika oraz oznaczenie kanału wejściowego. des sigoes d'alignement, et jaloooemeol 

du chenal d'eotree. 

1 - NABIEŻNIK. 

Poprzednia wiadomość: W.ż. Vl/ 17-1932 r. 

Poz. gg. przybl. znaku dolnego: 

:p = 54° 42' N. 
>- = 18° 41' Ost. 

1 - ALIGNEMENT. 

Avis anttirieur: W. Z. Vl/17-1932. 

Pas. geogr. approx, de signe inf erie11r: 

':' = 50° 42' N. 
). = 18° 41' E. 

V 



C/}arakhlr. i kolor światła: Bez zmiany. 

Wyglqd dzienny znaków: 

a) dolnego: Żółty trójkąt. obramowany 
czarnym paskiem z pionowym czarnym 
pasem pośrodku, (bez znaku szczytowego): 

b) górnego: Żółty trójkąt, obramowany 
czarnym paskiem, z pionowym czarnym 
pasem pośrodku: u szczylu czarny romb 
z żółtym pionowym pasem pośrodku. 

2 - K.A:--AL DOJAZDOWY. 

Oznacz11nie kanału: a) na zachodniej (le
wej) krawędzi kanału - 3 boje czarne 
okrągłe (w kształcie miny); 

b) na wschodniej (prawej) krawędzi ka
nału - 4 boje czerwone drą.tkowe. 

Ołębokość kanału na osi: Conajmniej 4,5 m 
przy średn im poziomie morza. 

Uwaga: Wspomniane boje pozostają na 
swych pozycjach od t.V do IS.X. 

Mapy: Pol. Nr. I, niem. Nr. 29 i 51. 

Spis lat. i syg. naw.: Wyd. poi. 1932, oraz 
Uzupełnienie Nr. I. air. 6-7 1. p. 4t-42. 

Caracter11 et couleur du feu: Non modifiis. 

Aspect le jour: a) signe infdrieur: Un 
triangle jaune borde de noir avec une 
bande noire verticale au centre (non sur
monie d'un signe). 

b) sign11 superieur: Un triangle jaune, bor
de de noir, avec une bande noire verti
cale au centre. el surmonti d'un rhumb 
noir avec une hande jaune verticale au 
centre. 

2 - CHENAL D'ENTREE. 

Jalonnement du cb,mal: a) a l'Ouest (dl
ti gauche) du chenal - 3 bouees noires 
rondes. en forme de mines, 

b) a l'Est (cóti droit) du chenal - 4 
bouees rouges a perche. 

Profondaur minima de fax" du cbenal: 
4,5 m de fond au-dessous du niveau moyen. 

Avis: Ces bouees seront placees en per
manence a partir du t.V jusqu'au 15.X. 

Cart11s: Pol. N° I. allem. N° 29 et 51. 

liste des pbares: Edt. poi. ,.Spis lat. i sygn, 
naw." 1932 et Supplement NU I. page 6-7, 
par. 41 • 42. 

locja: Wyd. poi. 1933, sir. 227 - 228. lnst. naut.: Edt. poi. 1933, page 227-22!1. 

(Urząd Morski Nr. AMh 2 '3- 31 z dnia 20.VI. 34). 

n. 
185. Niemcy. RUa-en (Rugja). Wstrzymanie nadawania wiadomości meleo

rologic1nych przez radjoslację Rl1gen-Radio. 

Poz. gg. radjostacji.: ,, = 54° 34' 55" N. , l. = 13° 37' Ol" Osi. 

Szczegóły: Zostało wstrzymane na przyszłość nadawar ie (powtarzanie) przez 

radjostację brzegową .Rf1gen-Radio" o godz. 0140 Czasu Uniwers. obserwacji meteoro

logicznych z Okrętu św. Adlergrund. 

Naut. Funkd. 1934, Nr. 2015. (N. f. S. - 2063 34). 

186. Niemcy. Zatoka Lubecka. Neustadt. Zamiana znaków nawiga
cyjnych. 

Poz. gg. przybl.: a) pławy „Berg W 1 ": r = 54o 05,2' N. , >. = 100 49.3' Osi. 

b) pławy „Berg W 2": ,. = 54° 05,5' N. , 1. = 10° 49,1' Osi. 

Szcz~_qóly: Wyło:ton_e u wejścia d o portu Neustadt i/H. 2 tyki .Berg W 1• oraz 

• Berg W 2 zostały zastąpione przez dwie małe pławy drążkowe z takiemii napisami 

i znakami nczylowemi. 

Mapy: Niem. Nr. 37 (a) i Plan. 

locje: Niem. Shb. Oatsse S. 1931. str. 179. (N. I. S. - 2064/34). 

187. Danja. Sund, 
wiatrów. 

Helałngor. Czasowe wstrzymanie sygnałów czuu 

Poz. gg. przybl.: <p = 56° 2.1' N. , >. = 12° 37.4' Ost„ na budynku pilotowym 

i kwarantannowym, na końcu południowego mola. 

Szczegóły: Z powodu prac remontowych unieruchomiono na ens od 8 do 21 lipca 

b. r. sygnały czasu (kula) oraz sygnały wiatru. 

VI 

Spis latarń: Niem. Lfv. 1934, li Anhang Nr. 175 i 2015. 
(E. f. S. Nr . 25/ 1420 - 1934 i N. f. S. - 2321/34). 

188. (P) Danja. Sund, Cieśnina Drogde n. Zmiana oznakowania. 

Czas wykonania: W połowie lipca 1934. 

Szczególv: W wybagrowanym kanale w cieśninie Drogden nastąpi tytułem próby 

przesunięcie pław świetlnych, a mianowicie: 

1. PRZESUNIĘCIE PŁAWY SWIETLNEJ „8". 

Nowa poz. gg.: 'P - 55° 35' 14" N. , >. = 12° 42' 22" 01I. w odległości około 

1 200 m na S od dotychczasowej pozycji-na wschodniej krawędzi kanału. naprzeciwko 

pławy świetlnej „3". 

Szczef16/y: Biała pława świetlna, blak, czw. będzie ze swej dotychczasowej pozycji: 

'i' 550 35 53" N. , X = 12° 42' 13" Ost., przesun ięta na wy:!.ej podaną nową pozycję. 

2. USUNIĘCIE PŁAWY SWIETLNEJ „C" I WYŁOŻENIE PŁAWY SWlETLNEJ „4". 

Poprzednia wiadomość: W. ż. VIl/ 121 - 1934 r. 

Szczegóły: Usunięta swego ciasu pława świetlna „C" ('!' - 55° 34' 31" N. , ), = 
- 12° 42' 33" Ost.) nie będzie ponownie wyłotona. 

Naprzeciwko miejsca usuniętej pławy "C", na zachodniej krawędzi kanału, w miej

scu 'Il = 55° 34' 30" N. , A = 12° 42' 18" Osi., została wyłotona nowa pława świetlna 

.,4" 1 białym światłem b!sk. (pojedy0czy błysk) o całkowitym okresie 6 s. 

3. ZMIANA NAZW PŁA W SWIETLNYCH. 

Poprzednia wiadomość: N. r. S. - 242.2b, c. 

a) Pława świetlna „4" (,p - 55° 33,8' N. , >- = 12° 42,5' Osi.) otrzymała na-

pis: ,.5 . 
b) Pława świetlna„ O" (,p = 55° 33,2' N. , ), = 12° 42,9' Ost.) otrzymała napis „C". 

Mapy: niem. Nr. 246. 329. 

Spis latarń: niem. L. f. v, 1934. Il. 1426, 1423, 1422, 1421. 
(E. f. S. Nr. 2411363-1934 i N. f. S. - 2259 34). 

189. Danja. Sund. Port Rybacko-Jachtowy. Vedbi.k. Budowa molo 

ochronnego. Przesunięcie światła. 

Poz. gg. przybl.: p = 55° 51' N. , >. = 12° 34' Ost. 

Szczegóły: Poczynając od głowicy południowego molo buduje się nowe molo 

ochronne 40 m długości. w kierunku NNO. W nocy koniec budującego ,ię mola oświe

tlony jest białym światłem latarni. 
Po ukończeniu budowy zostanie przeniesione stałe światło czerwone z głowicy 

starego mola, na głowicę mola nowozbudowanego. 

Spis latarń: niem. Llv. 1934 U 1609. 

locje: niem. Sh b. Belle 1926, str . 341 . 

(E. I. S. Nr. 22/ 1286 i 23 1317 - 1934, N. f. S. - 2081 34). 

190. (T) Danja . Wielki Bełt. Lange land Bełt, Na NW od zatoki 
Onae-Vig, Przeszkoda podwodna. Ostrzeżenie. 

Poz. gg. przybl.: 'P = 54° 59' N. , >. = 11° 03' Osi. 

Szczeg6ly: Przechodzący przez to miejsce siatek s/s „Grundsee" o zanurzeniu 

4.8 m otarł się o jakąś przeszkodą podwodoę. Sondowanie dookoła statku wykazało glę· 

bokość 10 m. 
Miejsce powyższe podlega zbadaniu. 
Mapy: Niem. Nr. 12, 46, 69. 

locje: Niem. Belte 1926, str. 251. 
(E. f. S. Nr. 24/1367-1934 i N f. S. - 2257/34). 
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191, Danja. Tor wodny Smaaland. K"nał Oreby, Przepisy żeglugowe. 

Poz. gg. przybl. portu Sakskóbing: rp = 54° 48,1' N. , i. = 11° 38,5' Ost. 

Szczeg6/y: Dla żeglugi w wybragowanym kanale pomiędzy lindbolm-Dyb i por· 
Iem Sakskóbing obowiązują ogólne przepisy dla żeglugi na wewnętrznych Wodach Duń· 
skich z dnia 29.VII. 27 r. z nasi. dodatkiem: 

1. Statek wychodzący musi czekać na statek wchodzący. 
2. Na odcinku Ore Gaard ~ NW granica portu Sakskóbing, dozwolona szybkość 

statków parowych i motorowych nie powinna przekraczać 4 Mm na godz„ czyli cały ten 
odcinek może być przebyty nie prędzej nit w pół godziny. 

Dla mniejszych statków par, i mot. poniżej 30 ton, dozwolona szybkość podniesiona 
jest do 6 Mm na godz„ a czas przejścia przez wspomniany odcinek kanału zredukowano 
do 20 m, 

locje; Niem. Shb. 1926. str. 453, 
(E. f. S. Nr. 24/ 1407-1934 i N. f.S. - 2258/34). 

192, Danja, Wielki Bełt. Na N od wys py Sprogo, Usunięcie pław 
kablowych. 

Poprzednia wiadomo~ć: W. Z. VIIl/ 152-1934 r. 

Poz. gg. przybl.: 'I' = 55° 21.7' N. , ),, = 10° 58,5' Ost. 

Szczegóły: Wyłożone w miejscu tym pławy kablowe, zostały usunięte z powodu 
ukończenia prac nad układaniem kabla podwodnego. 

locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 226. 
(E. f. S. Nr. 22/ 1238 - 1934 i N. f. S. - 2080/34). 

193. Danja, Tor wodny na S od wyspy Fyn (Finji). Svendborgsund, 
Przeniesienie stacji pilotowej. 

Nowa poz. gg. przyb/.: <p = 55° 2,4' N. , ). = 10° 34,2' Ost. na wschodniej kra
wędzi małego lasku Tankefu[d, 

Szczegóły: Na miejsce to została przeniesiona stacja pilotowa, znajdująca się do· 
tychczas na SW krawędzi lasku Tankefuld. 

Mapy: Niem. Nr. 12, 46, 
locje: Niem. Shb. Belte 1926, str. 396. 

(E. f. S. Nr. 22/ 1240. 1934 i N. f. S. - 2078/34). 

194, Danja, Tor wodny na S od wyspy Fyn (Fłnji), Svendborgsund. 
Tama. Przepust w tamie. 

Poz. gg.: 'I' = 55° 03' 17" N. , ), = 10° 39' 25" Ost. około 120 m od północ
nego brzegu cieśniny Skaarupór. 

Szczeg6fy: Przepust w nowozbudowanej tamie w miejscu powyższem posiada 42 m 
szerokości. Wysokość dolnej krawędzi mostu ponad przepustem wynosi 2.7 do 3,0 m licząc 
od poziomu wody, 

locje: Niem. Shb. Belle 1926, sir. 402. 
(E. f. S. Nr. 22/ 1239 - 1934 i N. f. S. - 2079/34). 

195, Danja, Kattegat. Na S od portu Frederikshavn, międ_zy Bangs
bo-Strand, a Vestero. Czasowe wyłożenie pław kablowych. 

Poz. gg. przyb/.: 'I' = 57° 23,7' N. , A = 10° 31.0' Oat. 
Szczeg6ły: Między Ho/ Jegen (na wybrzeżu Bangsbo), a wyspą Vestero prowa

dzone są roboty przy układaniu kabla podwodnego. W związku z Iem na całej prze· 
strzeni wspomnianych prac wyłożono szereg pław kablowych, które służą do ostrzeżenia 
statków tamtędy przechodzących. 

Mapy: Niem. Nr. 74, 54. 
locje: Niem, Skagerrak 1927, str. 118. 

(E. f. S. Nr. 22/1241 - 1934 i N. f. S. - 2082/34 [T]). 

Szef Biura Hydrograficznego Mar. Woj, 

A. Reyman, kpi, mar, 
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