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Mapy dawne są nie tylko zabytkami techniki i sztuki. Świadczą o stanie wiedzy naszych przodków, o ich horyzoncie 
(geograficznym i umysłowym), ale także o przeszłości naszego kontynentu, kraju czy „małej ojczyzny”. Poznanie 
przeszłości pozwala lepiej zrozumieć teraźniejszość i lepiej prognozować przyszłość. Naturalne jest zatem 
zainteresowanie, jakie wzbudzają dawne plany i zrozumiałe jest dążenie do ujęcia go w naukowe ramy, zapewniające 
metodykę, która pozwala na uzyskiwanie wiarygodnych i pełnych wyników badań.

Cel pracy
Celem pracy jest wszechstronna analiza i ocena najstarszego 
zachowanego planu Lublina, będąca jednocześnie próbą opracowania
kompleksowego podejścia do badania dawnych wielkoskalowych
materiałów kartograficznych.

Na rozprawę składają się trzy zasadnicze części badawcze:
1. ocena wartości omawianego planu jako dokumentu kartograficznego swojej epoki;
2. analiza treści planu pod kątem jej poprawności historycznej, a także związków z obecną

przestrzenią miasta;
3. analizy dokładnościowe (badania kartometryczności) planu.

W efekcie przedstawiona jest propozycja kompleksowej metodyki badawczej dotyczącej dawnych materiałów 
kartograficznych, uwzględniającej ich złożoność i wielokierunkowość wykorzystania.



Przedmiot badań
Wybór planu Lublina z 1716 roku, zatytułowanego „Plan de la ville et fauxbourgs de Lublin”, do przeprowadzenia 
szczegółowych badań podyktowany został kilkoma czynnikami: 
• obszar przedstawiony na planie;
• najstarszy plan Lublina przedstawiający całe ówczesne miasto;
• plan był wielokrotnie wykorzystywany w badaniach, sam nie będąc nigdy przedmiotem głębszych analiz;
• plan jest ważnym dokumentem historycznym i kartograficznym.

„Plan de la ville et fauxbourgs de Lublin”.



Metody
Trzy aspekty analizy i oceny planu – trzy grupy metod.
1. Kryteria oceny planu.
2. Założenia analizy opisowej.
3. Metody badań dokładnościowych.



Kryteria oceny planu

• Podstawy matematyczne (informacje o skali, odwzorowaniu, dokonywanych pomiarach);
• Objaśnienia (legenda, jej kompletność)
• Zakres treści (dopasowana do przeznaczenia planu)
• Rozwiązania graficzne i kolorystyka (rozróżnialność i poglądowość znaków)
• Opisy na planie (dodatkowe informacje – uzupełnienie planu)
• Jakość techniczna (wpływ narzędzi na jakość rysunku, staranność wykonania)
• Kompozycja (rozplanowanie elementów planu)

Ocena dokonywana jest po uprzednim rozpoznaniu stanu ówczesnej kartografii, które umożliwia 
porównanie badanego planu z innymi mu współczesnymi oraz określenie jego miejsca wśród dzieł 
kartograficznych.

„Descriptio seu ichnographia veteris urbis
Hierusalem...”, B. Lamy, 1720.

„Varsovie”, A. Coquart, 1705.



Założenia analizy opisowej planu

Elementy treści planu poddane analizie
• Układ, zasięg i legenda
• Podstawy matematyczne (informacje o skali, odwzorowaniu, dokonywanych pomiarach);
• Układ ulic i placów
• Zabudowa (kościoły oraz inne budowle)
• Pozostała przestrzeń miejska (fortyfikacje, tereny zielone i rolnicze)
• Rzeźba terenu
• Hydrografia
• Treść tematyczna

Analiza opisowa najpełniej ukazuje interdyscyplinarność badań z zakresu historii kartografii – wykorzys-
tywane są źródła pisanych, opracowania historyczne, materiały ikonograficzne, kartograficzne i inne.

„Pożar miasta Lublina”, 1719.

Lublin – zdjęcie satelitarne.
E. Raczyński,

„Dziennik Konfederacji Tarnogrodzkiej...”, 1841.



Metody badań kartometryczności planu

• Analiza skali: skale lokalne, skala średnia, izolinie zmienności skali
• Analiza odległości: lokalne błędy względne i bezwzględne, błędy średnie gaussowskie, izolinie współ-
czynnika korelacji, metoda okręgów
• Analiza kierunków: lokalne błędy względne i bezwzględne, błędy średnie gaussowskie
• Analiza położenia: średnie błędy położenia, metoda współrzędnych biegunowych
• Analiza powierzchni: błędy względne, błędy względne wg wagi
• Metody graficzne: siatka zniekształceń

Analizy dokładnościowe opierają się na sieci punktów stabilnych. Są to punkty, które można 
zidentyfikować bez wątpliwości zarówno na planie dawnym, jak i współczesnym. Tworzą one końce 
odcinków wykorzystane do obliczenia skal lokalnych oraz błędów odległości, a także stanowią podstawę 
w analizach kierunków i powierzchni.

Fragment tabeli z wynikami pomiarów. Lokalizacja jednego z punktów stabilnych na planie.



Ocena planu jako dzieła kartograficznego
Przeprowadzona ocena pozwoliła na określenie jakości planu w porównaniu do innych, współczesnych 
mu dzieł.

Plan wyróżnia się kilkoma elementami.
• Nowoczesny sposób prezentacji rzeźby terenu
• Sygnatura liniowa do ukazania ciągów komunikacyjnych
• Pełny zakres treści tematycznej związanej z potrzebami uczestników rokowań
Pozostałe elementy nie odstają od dokonań kartografii przełomu XVII i XVIII wieku i jej standardów.
• Legenda w postaci literowych oznaczeń
• Wystarczający zakres treści ogólnoinformacyjnej
• Uwypuklenie cech obronnych miasta
• Typowe rozwiązania graficzne (z wyjątkiem oznaczenia rzeźby terenu)

Sposoby prezentacji rzeźby terenu.
Od lewej: badany plan, plan Nijmegen (1719), plan Jerozolimy (1720).

Fragmenty fortyfikacji (badany plan oraz plan Nijmegen z 1739).



Analiza treści planu

Analiza treści pozwoliła rozstrzygnąć istniejące wątpliwości, wykazać przyczyny błędów oraz  
zweryfikować niektóre opinie o wartości planu jako materiału historycznego. Na podstawie rozpoznania 
treści planu możliwe było wybranie punktów stabilnych wykorzystanych w dalszych analizach 
kartometrycznych.

• Określono zasięg planu



Analiza treści planu

• Rozpoznano ulice i szlaki komunikacyjne. Część 
z nich zweryfikowano w oparciu o pomiary, część 
w oparciu o źródła historyczne i kartograficzne 

• Zanalizowano przedstawioną zabudowę. Wykazano błędy 
autora planu oraz zweryfikowano opinie o jego rzekomych 
pomyłkach. Analiza objęła nie tylko wyróżnione na planie 
kościoły, ale także pozostałe budowle .

Fragment planu z naniesionymi zmianami nazewnictwa.

Rzut kościoła farnego i jego przedstawienie na planie.



Analiza treści planu

• Dokonano szczegółowej analizy fortyfikacji miejskich. 
Dzięki temu możliwa była weryfikacja wspomnianych 
opinii o błędach autora. Zwrócono także uwagę na 
pozostałości umocnień w przestrzeni dzisiejszego miasta.

• Zanalizowano treść przyrodniczą –
– rzeźbę oraz hydrografię.

• Analiza treści związanej z rokowaniami ukazała wydzielenie w obrębie miasta trzech zamkniętych 
stref wspominanych w pisemnych źródłach historycznych.

Fragment fortyfikacji na planie i ich pozostałości w terenie.

Staw Królewski na rycinie Brauna i Hogenberga oraz pozostałości po nim na planie.



Analiza kartometryczności planu

• W oparciu o dokonane wcześniej rozpoznanie treści planu, 
wybrano 30 punktów stabilnych. Pomierzone zostały odległości 
między nimi oraz kąty wyznaczone przez łączące je odcinki.

• Na podstawie 435 par odległości określono 
średnią skalę planu, która wynosi 1:3586. Skrajne 
wartości mianownika skali to 1881 i 6941.

Rozmieszczenie punktów stabilnych na planie.Diagram rozrzutu skal lokalnych.



Analiza kartometryczności planu

• Wobec tak dużej zmienności skali zastosowano graficzną metodę, która pozwala na prezentację skali 
w obrębie planu za pomocą izolinii

Izolinie zmienności skali.



Analiza kartometryczności planu

• Zanalizowano indywidualne błędy względne i bezwzględne 
odległości. Wartość średniego gaussowskiego błędu względnego 
odległości to 26,8%. Błędy bezwzględne zilustrowano graficznie 
(metoda okręgów).

• Metoda okręgów ukazuje dla każdego punktu 
sumę bezwzględnych błędów odległości z danego 
punktu do wszystkich pozostałych.

Diagram rozrzutu względnych błędów odległości.

Suma bezwzględnych błędów odległości dla poszczególnych punktów.



Analiza kartometryczności planu

• Analiza błędów kątów wykazała średni gaussowski błąd 
bezwzględny równy 16,5° (maksymalna wartość błędu 
indywidualnego to 70°), a względny – 17,4%.

• Analizę położenia ilustruje metoda 
współrzędnych biegunowych, która 
ukazuje rozbieżności między kierunkami 
i odległościami z dowolnego punktu na 
pozostałe na planem dawnym i współ-
czesnym.

Diagram rozrzutu względnych błędów azymutów.Metoda współrzędnych biegunowych zastosowana dla punktu 21.



Analiza kartometryczności planu

• Analizy powierzchni dokonano z uwzględnieniem wagi 
(wielkości) utworzonych pól. Większość wartości błędów 
względnych nie przekroczyła 20%.

• Najpopularniejszą graficzną metoda analizy 
rozbieżności między planem dawnym a planem 
współczesnym jest siatka zniekształceń.

Błędy względne powierzchni z uwzględnieniem wagi 
trójkątów.

Siatka zniekształceń planu.



Najważniejsze wyniki i wnioski

Wyniki i wnioski zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza dotyczy zaproponowanego modelu 
podejścia do badania dawnych materiałów kartograficznych.

• Analiza i ocena dawnej mapy powinna dotyczyć czterech aspektów: okoliczności i celu jej powstania, 
warsztatu kartografa w porównaniu do współczesnych mu dokonań, zgodności treści mapy z rzeczy-
wistością historyczną oraz geometrycznej dokładności mapy.

• Wieloaspektowe badania dawnych dzieł kartograficznych wymuszają interdyscyplinarność.

• Kompleksowa ocena dawnych planów miast pod względem ich wartości jako dzieł kartograficznych 
jest wykonywana rzadko. Propozycja zawarta w niniejszej pracy wydaję się być dobra i kompletna. 

• Wśród metod analiz kartometrycznych wyróżnić można kilka, które powinny być stosowane: obliczanie
średnich błędów względnych i bezwzględnych odległości, kątów i powierzchni, a także błędów 
położenia. Warte upowszechnienia są oryginalne  metody graficzne – metoda okręgów, metoda 
współrzędnych biegunowych oraz prezentacja zmienności skali w postaci izolinii. Wśród pozostałych 
metod graficznych podstawową i konieczną jest siatka zniekształceń.



Najważniejsze wyniki i wnioski

Druga grupa wniosków dotyczy planu Lublina, będącego przedmiotem badań.

• Zbadano i opisano okoliczności powstania planu. Wiedza ta pozwoliła na określenie badanego planu
jako „tematyczny”, co w zasadniczy sposób zmienia spojrzenie na ten plan.

• Plan nie odstaje od dokonań kartografii przełomu XVII i XVIII wieku, wyróżnia się właściwie tylko 
zastosowaniem stosunkowo nowej, typowej dla późniejszych kartografików, formy prezentacji rzeźby 
terenu.

• Analiza treści planu wykazała, że przestrzeń miasta autor przedstawił bardzo dobrze, choć z nie-
jednakową szczegółowością.

• Szczegółowo zanalizowano treść tematyczną planu, co czyni to z pracy cenny materiał pomocniczy do 
historii konfederacji tarnogrodzkiej.

• Analiza opisowa pozwoliła wybrać punkty, w oparciu o które przeprowadzono analizę
kartometryczności planu.

• Analiza poprawności geometrycznej planu ujawniły trzy wyróżniające się fragmenty planu: rejon 
Starego Miasta, północna część Krakowskiego Przedmieścia, okolice Zamku oraz Przedmieście 
Kalinowszczyzna. Można też przypuszczać, że autor miał okazję do wykonania (przynajmniej 
fragmentarycznych) pomiarów.
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