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Wstęp.
Kartografia jest tą dziedziną nauki, której stopień rozwoju ma bezpośredni związek z rozwojem cywilizacji ludzkich. Przekaz kartograficzny towarzyszy człowiekowi
od bardzo dawna. Z czasem mapy i plany stały się nie tylko przedmiotem codziennego
użytku, ale także obiektem badań. Dotyczy to także map dawnych, przedstawiających
sytuację, której obecnie już nie ma i wykonanych metodami i technikami, które odeszły
do kartograficznego lamusa. Mapy dawne są jednak 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 tak popularnej
ostatnio „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. Zajmowanie się historią kartografii wymaga opanowania wiedzy z zakresu różnych dziedzin, co czyni z niej naukę trudną, ale ciekawą.
Znaczna część prac dotyczących dawnych opracowań kartograficznych porusza
problem ich wiarygodności kartometrycznej. Analizy dokładnościowe mają długą
tradycję i stanowią jeden z głównych nurtów badawczych historii kartografii. Znacznie
rzadziej wykonywane są kompleksowe oceny map dawnych, co niewątpliwie wynika
z większej złożoności i pracochłonności tego typu badań. Fakt ten był inspiracją do
podjęcia próby stworzenia schematu podejścia do takiej właśnie kompleksowej analizy
i oceny.
W przedłożonej pracy owo kompleksowe badanie dokonane zostało na przykładzie najstarszego zachowanego planu Lublina. Wybór opracowania wielkoskalowego, jakim jest plan miasta, spowodowany został m.in. również niewielką liczbą
opracowań z historii kartografii poruszających ten temat (dawne plany miast pozostają
przeważnie w orbicie zainteresowań historyków geodezji). Ponadto szczegółowość
planów (wynikająca ze skali) powodu-je, że przy ich wykorzystaniu jako źródła
historycznego, niezbędne staje się wnikliwe bada-nie, oceniające nie same treści historyczne, ale także poprawność topologii obiektów oraz kartometryczność analizowanych
materiałów. Badania takie wymagają właśnie wspomnianego wyżej podejścia
kompleksowego.
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1. Cel pracy i przedmiot badań.
1.1. 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.
Mapy dawne są nie tylko odwzorowaniem przestrzeni, ale także historycznym
materiałem źródłowym i dokumentem rozwoju kartografii jako nauki. Z tego względu
pełny proces badawczy nie powinien być ograniczony tylko do jednego z powyższych
aspektów. Czyni to z badania planów dawnych zajęcie wykraczające poza ramy szablonowo traktowanej historii kartografii. Historii, która splata się z historią danego regionu
czy państwa1, stając się nauką interdyscyplinarną. Plan miasta nie powstaje w oderwaniu od historycznego i przestrzennego kontekstu, okoliczności powstania wpływają
na jego ostateczny kształt, a treść odpowiada stanowi w konkretnej przeszłości. Dlatego
analiza planu wymaga wykorzystania materiałów zarówno z zakresu kartografii i geografii, jak i m.in. historii, archeologii czy inżynierii.
W związku z powyższym na rozprawę składają się trzy zasadnicze części badawcze. Pierwszą jest ocena wartości omawianego planu jako dokumentu kartograficznego swojej epoki i stwierdzenie, czy jest on dla niej reprezentatywny, czy wyróżnia
się w jakikolwiek sposób. Drugą – przeanalizowanie treści planu pod kątem jej poprawności historycznej, a także związków z obecną przestrzenią miasta. Trzecią – wykonanie analiz dokładnościowych (badań kartometrycznych) planu.
W efekcie przedstawiona jest propozycja kompleksowej metodyki badawczej
dotyczącej dawnych materiałów kartograficznych, uwzględniającej ich złożoność i wielokierunkowość wykorzystania. Zakłada się, że dokonana analiza i ocena wybranego
planu Lublina będzie miała nie tylko wartość poznawczą, ale i stanowiła punkt wyjścia
do dalszych badań z zakresu różnych dziedzin (geografii, historii, urbanistyki,
archeologii).

1

Sirko Mieczysław, Zarys historii kartografii, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, 1999, s. 9.
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1.2. Wybór przedmiotu badań.
Wieloaspektowe badanie, które zostało określone w podrozdziale dotyczącym
celu pracy, wykonane zostanie na przykładzie planu Lublina z 1716 roku (zał. I). Plan
ten zatytułowany jest „Plan de la ville et fauxbourgs de Lublin” i przechowywany jest w
dziale zbiorów specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (WBP) im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie (sygnatura 1/VI). Wybór właśnie tego opracowania do przeprowadzenia szczegółowych badań podyktowany został kilkoma czynnikami.
Po pierwsze – obszar przedstawiony na planie. Lublin z naturalnych względów
leży w sferze zainteresowań naukowych Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej nie
tylko w zakresie nauk geograficznych. Jest to o tyle ważne, że (jak wspomniano w poprzednim podrozdziale) kompleksowe podejście do badania wymaga wykorzystania
opracowań z zakresu różnych nauk.
Po drugie – jest to najstarszy znany plan Lublina przedstawiający całe ówczesne
miasto.
Po trzecie – plan był wielokrotnie wykorzystywany w badaniach, sam jednak
nigdy nie był przedmiotem głębszych analiz. Mimo to oceniany jest (na podstawie powierzchownych i wycinkowych badań) nisko. Wskazuje to na konieczność kompleksowego, postulowanego w tej pracy, podejścia do badań map dawnych.
Po czwarte – plan jest ważnym dokumentem historycznym (powstał w związku
z wydarzeniami konfederacji tarnogrodzkiej) i kartograficznym (okoliczności powstania
pozwalają nawet na użycie określenia „plan tematyczny”).
Niestety losy planu są bliżej nieznane W inwentarzu WBP ujęty jest on pod
numerem 164, jednak księgi inwentarzowe nie zawierają informacji wykraczających
poza znajdujące się na karcie katalogowej. Jedynym wyjątkiem jest szacunkowa wartość planu wpisana do księgi z przełomu lat 60. i 70. XX wieku (plan wyceniony został
na 500 zł).
Możliwe jest, że do początków XX wieku plan przechowywany był w lubelskim
archiwum, skąd wypożyczył go (wraz z innymi materiałami źródłowymi do historii
miasta) H. Łopaciński. Prawdopodobnie po jego śmierci plan wszedł do zbiorów
biblioteki jego imienia. Być może materiały dotyczące planu znajdują się w notatkach
samego patrona biblioteki, ale jego spuścizna nie została do tej pory uporządkowana
(ukończenie tych prac planowane jest na 2006 rok, kiedy to biblioteka obchodzić będzie
jubileusz stulecia istnienia).
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2. Kartografia przełomu XVII i XVIII wieku.
Dzieło kartograficzne (a właściwie każdy wytwór rąk i myśli ludzkich) nie może
być oceniane w oderwaniu od historycznego tła. Prawidłowy pogląd o danym obiekcie
można wyrobić sobie jedynie znając współczesne mu dokonania z tej samej dziedziny.
Pozwala to na określenie obowiązujących ówcześnie rozwiązań technicznych i metodycznych oraz mód. Efektem jest poznanie stanu danej nauki, co umożliwia określenie
jak na tym tle prezentuje się badane dzieło i w jakim stopniu wpisuje się w dokonania
swoich czasów.
W niniejszym rozdziale krótko przedstawiono stan małoskalowej kartografii
europejskiej z odrębnym ujęciem kartografii polskiej. Jednak najwięcej miejsca, z oczywistych względów, poświęcono kartografii wielkoskalowej drugiej połowy XVII wieku
i początków wieku XVIII. Ukazano jej rozwój w omawianym okresie, opisano zmiany
jakie zachodziły w prezentacji przestrzeni oraz w technice i metodyce kartograficznej,
a całość zilustrowano wieloma planami z epoki.
Na zakończenie rozdziału omówione zostały okoliczności powstania i tło
historyczne analizowanego planu Lublina oraz osoba jego autora.

2.1. Stan kartografii europejskiej.
Okres wielkich odkryć geograficznych spowodował znaczny wzrost zainteresowania światem i zapotrzebowania na informacje o tym świecie, również w postaci map. Ich wydawanie stało się opłacalnym zajęciem, a kartografia stała się profesją
poważaną i renomowaną2. Ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła była ówcześnie Antwerpia, do której przybywali specjaliści różnych dziedzin, wśród nich rytownicy i malarze, w których cechu rzemieślniczym byli także geografowie i kartografowie3. Takie
nazwiska jak Merkator, Ortelius czy Blaeu na trwałe wpisały się w historię tej nauki,
a osoby je noszące, wraz z wieloma innymi, zapewniły Niderlandom dominującą pozycję w kartografii XVI i XVII wieku. Również w interesującym nas okresie przełomu
wieku XVII i XVIII kartografia w tym kraju stała na bardzo wysokim poziomie, choć
2

Robinson Arthur, Sale Randall, Morrison Joel, Podstawy kartografii, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, s. 42.
3
Sirko Mieczysław, op. cit., s. 113.
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powoli pojawiały się oznaki kryzysu (coraz mniej było opracowań oryginalnych,
większość stanowiły kopie lub nieznacznie zmodyfikowane wersje materiałów wydanych wcześniej). Wydawnictwa zgromadziły już znaczny majątek mierzony również
liczbą posiadanych blach miedziorytniczych. Niektóre z oficyn kończyły działalność
(jak firma rodziny Blaeu, zmuszona do tego w wyniku pożaru i niemal całkowitej utraty
materiałów), płyty trafiały w nowe ręce, powstawały nowe wydawnictwa. Jednym
z nich było wydawnictwo Fredericka de Wita, założone w 1648 roku. Pod jego szyldem
ukazywały się mapy ścienne, ale także wydawnictwa zwarte – atlasy świata (od 1660
r.), atlasy regionalne (Belgii – 1680 r.) i tematyczne (morski – 1675 r.), a także zebrane
w formie książkowej plany i widoki miast4. Innym wydawnictwem z Amsterdamu była
założona w 1700 roku oficyna rodziny van Keulenów. Firma ta specjalizowała się
głównie w mapach morskich (m.in. morski atlas ukazujący się w latach 1706–1712).
W omawianym okresie ważną rolę odgrywała także prężnie rozwijająca się
kartografia francuska. Za twórcę narodowej kartografii Francji uważa się Nicolasa
Sansona d'Abbeville'a5. Po jego śmierci wydawnictwo przeszło w ręce synów, a później
współpracownika, Alexisa Jaillota. W tym czasie ukazał się m.in. atlas morski („Le
neptune français” – 1693 r.) i nowa edycja atlasu świata (1689 r.). Na trwałe w historię
nie tylko francuskiej kartografii wpisał się Jean D. Cassini. W 1670 roku zaproponował
nową metodę przedstawiania rzeźby terenu, w której zbocza prezentowane były przy
pomocy układu kresek do nich prostopadłych6, a która stała się pierwowzorem metody
kreskowej. Dwanaście lat później opracował nową mapę świata („Planisphere
terrestre”), na której po raz pierwszy poprawnie przedstawiono rozmiary i proporcje
kontynentów. Inną ważną postacią kartografii Francji był Guillaume Delisle, autor
pierwszej mapy, na której Morze Śródziemne oddano we właściwych wymiarach.
Przełom wieków był dla francuskiej kartografii okresem bardzo owocnym. Oprócz
wymienionych wyżej autorów działał w tym czasie także Philippe de la Hire i Nicolas
de Fer, autor 500–arkuszowego, opartego na pomiarach opracowania przedstawiającego
linię brzegową Francji, a także atlasu świata (zawierającego plan Warszawy autorstwa
A. Coquarta, p. poz. 1, zał. II)7. O dominacji Francji w kartografii tego okresu świadczy
też fakt, że już w 1669 roku rozpoczęto tam pomiary triangulacyjne. Prace
4

ibid., s. 129.
Goss John, The mapmaker's art. A history of cartography, Londyn, Studio Editions, 1993, s. 153.
6
Grygorenko Wiktor, Redakcja i opracowanie map ogólnogeograficznych, Warszawa, Państwowe
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1970, s. 19.
7
Sirko Mieczysław, op. cit., s. 154.
5
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zapoczątkował Jean Picard z J. D. Cassinim, a trwały one z przerwami (i ze zmianami
wykonawców) niemal do końca pierwszej połowy XVIII wieku.
Po drugiej stronie Kanału La Manche kartografia przeżywała regres. W Anglii
powstawało mało oryginalnych map, dopiero początek XVIII wieku przyniósł symptomy nadchodzących zmian. John Senex wydał m.in. atlas drogowy (1719 r.), a pochodzący z Niemiec Herman Moll – atlasy powszechne i regionalne (najbardziej znany to
pięciotomowy „Atlas geographicus” z lat 1711–1717)8.
Kryzys dotknął też kartografię niemiecką, jednak już od początków XVIII wieku
pojawiały się oznaki jego przezwyciężania. Głównym sprawcą odrodzenia był Johann
Homann. W 1702 roku założył on własne wydawnictwo, a pięć lat później wydał
pierwszy atlas. Wydawał też podręczniki szkolne. Innym kartografem niemieckim
działającym w omawianym okresie był Adam Zürner. W 1711 roku wykonał mapę
diecezji Grossenhain, którą oparł na własnych pomiarach. Mapę tę dedykował
Augustowi II – władcy, którego panowanie wiąże się z omawianym w tej pracy planem
Lublina. W późniejszym okresie Zürner wykonał mapy powiatów Saksonii, będące
istotnym krokiem naprzód w rozwoju symboliki kartograficznej9.
Początek XVIII wieku to okres, w którym zaczęła rozwijać się kartografia
w Rosji. Wiąże się to z osobą cara Piotra I i takimi kartografami jak Iwan Kiryłow i Siemion Riemiezow. Ten ostatni jest autorem pierwszego rosyjskiego atlasu, który był
zbiorem rękopiśmiennych map Syberii10. Mapy rękopiśmienne (tzw. „czertioży”), co
ważne z punktu widzenia przedmiotu tej pracy, były charakterystyczne dla początków
rosyjskiej naukowej sztuki kreślenia map i kartografii w czasie wielkiej wojny
północnej11.

2.2. Sytuacja kartografii polskiej.
Pierwsza połowa XVII wieku w Polsce to okres, kiedy łączność z kartografią
zachodniej Europy jest „nader żywa, a zrozumienie konieczności wprowadzenia nowo8

ibid., s. 231.
ibid., s. 238-240.
10
Bolszaja Sowietskaja Encykłopedija, red. Prohorow A. M., t. 21, Moskwa, Izdatiel´stwo „Sowietskaja
Encykłopedija”, 1975, s. 639.
11
Goldenberg Leonid A., „Karty pietrowskogo wriemieni kak istocznik po istorii naczalnogo pierioda
siewiernoj wojny”, Studia z dziejów geografii i kartografii, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 147.
9
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żytnych metod w opracowywaniu map (...) daje się (...) zaobserwować”12. Na wysokim
poziomie (w dużej mierze w związku z działalnością Władysława IV) stała kartografia
wojskowa. Czołowym wojskowym inżynierem i kartografem tego czasu był pochodzący z Francji Guillaume le Vasseur de Beauplan. Jego „Mapa specjalna Ukrainy” w skali
1:452 000, wyrytowana w 1650 r. uznawana jest za najwybitniejsze dzieło ówczesnej
polskiej kartografii. Równie wysoko oceniana jest „Mapa generalna Ukrainy” w skali
1:1 800 000 (wydana w roku 1648)13. Mapy Beauplana były źródłem informacji jeszcze
przez prawie 150 lat, a jego prace wywarły bardzo duży wpływ na kartografię polską,
a także i europejską14.
Innym wojskowym kartografem omawianego okresu działającym w Polsce był
Fryderyk Getkant, artylerzysta, inżynier, budowniczy portu w Helu. Znany jest głównie
z dwu map. Pierwszą jest „Puck i okolica” (1634 r.), szczegółowe opracowanie (m.in.
drogi, pola, ogrody, stocznia) w skali 1:7 000, drugą natomiast jedna z niewielu
polskich map morskich – „Mapa Zatoki Puckiej”. To pochodzące z 1637 roku
opracowanie wykonane jest w skali 1:110 000, zaopatrzone jest także w kartony przedstawiające Władysławowo i Kazimierzowo15. Getkant stworzył także rękopiśmienny
atlas (zawierający m.in. plany Kudaku, Tczewa, Lwowa i Królewca) oraz mapę
Żuław16.
Najbardziej znaną i najwyżej ocenianą mapą tych czasów, która wyszła spod
ręki cywila była „Mapa województwa poznańskiego” Jerzego Freudenhammera. Mapę,
w skali 1:463 000, wydano w roku 1645, a odznacza się ona dużą dokładnością17.
W drugiej połowie XVII wieku ukazało się ważne dzieło Józefa Naronowicza–
–Narońskiego „Geometria”, praca naukowa m.in. o geodezji i kartografii. Jej autor tworzył wcześniej plany i mapy dóbr magnackich, ale po 1660 roku został zmuszony (jako
arianin) do opuszczenia Polski. Wyjechał do Prus stając się jednym z twórców tamtejszej kartografii. W jego ślady podążył także Samuel Suchodolski (wcześniej opracował znakomitą mapę okolic Poczdamu w skali 1:12 500), stając się postacią dla pruskiej

12

Olszewicz Bolesław, „Kartografja polska XVII wieku. (Przegląd chronologiczno–bibljograficzny)”,
Polski Przegląd Kartograficzny, t. V, 1931, nr 36, s. 110.
13
Sirko Mieczysław, op. cit., s. 182.
14
Olszewicz Bolesław, „Kartografja polska XVII wieku...”., s. 120.
15
Reyman Artur, „Dawne mapy morskie wybrzeża polskiego”, Wiadomości Służby Geograficznej, 1937,
nr 3/4, s. 15.
16
Olszewicz Bolesław, „Kartografja polska XVII wieku...”, s. 116.
17
Buczek Karol, Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku. Zarys analityczno–syntetyczny, Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
1963, s. 61.

10

kartografii jeszcze ważniejszą niż Naroński18.
Początek wieku XVIII to okres największego w historii polskiej kartografii
upadku19. Już pod koniec poprzedniego stulecia polscy kartografowie musieli służyć na
obcych dworach. Dodatkowo postępujący upadek gospodarczy, społeczny i militarny
pociągał za sobą regres szkolnictwa i obniżenie poziomu wykształcenia specjalistów
różnych dziedzin.
Kartografia nie mogła także liczyć na mecenat królewski. Gdyby panujący
w omawianym w tej pracy czasie August II, „miłośnik map i niezły żołnierz, zastał był
u nas tę dyscyplinę w rozkwicie, to może nie pozwoliłby jej całkiem podupaść, faktem
jest bowiem, że w samej Saksonii rozwijała się ona niezgorzej za jego (...) rządów”20.
Upadek dotyczył poziomu prac, nie oznaczał natomiast zastoju wydawniczego.
Map pojawiało się w owym czasie wiele, jednak były to głównie przedruki i przeróbki
o niewielkiej wartości21.

2.3. Kartografia wielkoskalowa.
Głównym tematem badań historyków kartografii od samego początku istnienia
tej nauki są przede wszystkim mapy mało– i średnioskalowe. Takich opracowań dotyczy większość badań kartometryczności, jak również analiz opisowych, oceniających
treść map, jak również. Monografie dotyczące historii tworzenia opracowań kartograficznych koncentrują się głównie na mapach w małych skalach, kartografię wielkoskalową traktując marginalnie. Dotyczy to zarówno planów miast, jak i map terenów
niemiejskich. Należy jednak przyznać, że wśród analiz map w dużych skalach częściej
można spotkać prace o przedstawieniu przestrzeni miast. Wynika to zapewne z tego, że
takie właśnie tereny znacznie liczniej reprezentowane są wśród dawnych opracowań
kartograficznych.
Plany miast są w znacznej mierze obiektem zainteresowań historyków
badających przeszłość regionu, a także geodetów i historyków geodezji zajmujących się
rozwojem swojej nauki. Zarówno historycy, jak i geodeci traktują często mapę jako
18

Sirko Mieczysław, op. cit., s. 187-188.
Olszewicz Bolesław, „Kartografja polska XVIII wieku. (Przegląd chronologiczno–bibljograficzny)”,
Polski Przegląd Kartograficzny, t. V, 1932, nr 38-39, s. 182.
20
Buczek Karol, op. cit., s. 65.
21
ibid., s. 66.
19
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źródło wiadomości. Na potrzebę zbadania sposobu przekazywania treści zwrócił uwagę
Gołaski22. W przedstawionej pracy wykorzystano oba ujęcia – plan analizowany jest
pod kątem poprawności treści od strony historycznej i kartograficznej (kartometrycznej)
oraz pod kątem kartograficznych środków wyrazu (rozwiązania graficzne, kolorystyka,
kompozycja itp., p. rozdział 3.1.).
Celem niniejszej pracy nie jest stworzenie monografii historycznej planów
miast. Jednak aby poprawnie ocenić kartograficzną i historyczną wartość badanego planu, niezbędne jest zapoznanie się ze stanem kartografii wielkoskalowej w omawianym
okresie, poznanie tendencji jakie w niej występowały i wyników pracy ówczesnych
twórców.
Mapa wielkoskalowa przechodziła różne etapy rozwoju i ukształtowała się
dopiero w drugiej połowie XVIII wieku, gdy instytucja geometry nabrała stałego charakteru23. Pierwszą formą przekazu topograficznego był tekst, ale formą graficzną – pejzaż. O jego stosowaniu do celów, którym później służyły mapy, pisze Brożek: „...gdy
kontrowersyja jest o grunt, zwykle panowie Polacy, malarza wziąwszy, na górę jaką
wstępować rozkazując mu, aby tamte miejsca tak, jako je widzi, namalował. Malarz
uczyni i kartę odda za prawdziwe wymierzenie gruntu, o który prawo jest”24. Znaczna
część XVII–wiecznych przekazów prezentujących miasta to właśnie pejzażowe widoki.
Typowym przykładem jest monumentalne dzieło Brauna i Hogenberga „Civitates orbis
terrarum”, zawierające ponad pół tysiąca rycin. Wśród nich znalazł się także widok
Lublina (poz. 2, załącznik II).
Obrazy tego typu powstawały i znacznie później, jednak z czasem, gdy wykształciły się już i inne sposoby prezentacji miasta, stawały się materiałem ukazującym
ważne wydarzenia, np. wizyty władców, bitwy czy oblężenia miast (ryc. 1).
Dominującym sposobem przedstawiania obszarów w kartografii wielkoskalowej
XVII i początków XVIII wieku było łączenie widoku perspektywicznego (wywodzącego się z pejzażu) i rzutu pionowego25. Opracowania tego typu często powstawały
w oparciu o sieć pomiarową w terenie26, co zbliżało te niewątpliwie malarskie w ujęciu
przedstawienia do formy kartograficznej. Przykłady owych opracowań (pochodzące
22

Gołaski Janusz, Kształtowanie się mapy wsi w Polsce do końca XVIII w. Studia nad genezą
wielkoskalowej informacji kartograficznej, Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969, s. 14.
23
ibid., s. 150.
24
Brożek Jan, Wybór pism, cytat za: Gołaski, op. cit., s. 62.
25
Stoksik Janina, „Kraków ośrodkiem geodezji i kartografii wielkoskalowej w XVII i XVII stuleciu”,
Polski Przegląd Kartograficzny, t. 24, 1992, nr 4, s. 156.
26
Gołaski Janusz, op. cit., s. 73.
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z różnych krajów, co świadczy o ich powszechności) znajdują się na załączniku II (poz.
3 i 4) oraz III (poz. 1).

Ryc. 1. Oblężenie Torunia. Miedzioryt J. Lithena z 1706 roku (zmniejszone).

W omawianym okresie plany wykonane w całości w rzucie pionowym nie były
jeszcze częste, co nie znaczy, że nie występowały. Najstarszy plan z terenu Małopolski
wykonany przez Polaka to plan Lublina27. Powstał on w roku 1649 w celu rozgraniczenia gruntów klasztornych, a jego wykonawcą był Karol Bekiewicz, geometra
związany prawdopodobnie z Akademią Krakowską. W tym czasie wychowankowie tej
szkoły wykonywali opracowania wielkoskalowe dla konkretnych, często wąskich celów – ewidencji gruntów i nieruchomości dla potrzeb podatkowych, inwentaryzacji
majątków itp. Przykładem takiego planu, oprócz wspomnianego planu Bekiewicza, jest
plan Krakowa nieznanego autora z 1667 r. (ryc. 2).
O coraz powszechniejszym wykorzystaniu rzutu pionowego pod koniec wieku
XVII i na początku XVIII świadczą kolejne ilustracje (ryc. 3 oraz poz. 1, zał. II28, poz. 2
i 3 zał. III).
27

Stoksik Janina, op. cit., s. 150.
Plan Warszawy Coquarta jest, jeśli chodzi o samo miasto, niemal wiernym powtórzeniem planu
Dahlbergha, przedstawiającego oblężenie stolicy przez Szwedów w 1655 roku (Krassowski Bogusław,
28
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Ryc. 2. Plan Krakowa z 1667 r., wykonany na zlecenie Rady Miejskiej do celów podatkowych.
Autor nieznany. Skala ok. 1:1680 (fragment, zmniejszone).

Wspomniany wyżej kryzys kartografii Polskiej (ale nie tylko – na znaczeniu
traciła też kartografia Niderlandów, p. rozdział 2.1.) uwidocznił się i w opracowaniach
wielkoskalowych. Zwraca uwagę prymitywizm części dzieł, zdają się one być wykonane niedbale, z gorszą znajomością czy też jakością technik pomiarowych niż plany
z poprzedniego stulecia29 (ryc. 3, 4 i 5).
Za kartograficzne zobrazowanie przestrzeni biorą się też amatorzy, którzy wzorce dotyczące warsztatu i metod czerpią z powstających ówcześnie planów (poz. 4 zał.
III30).
Sytuacja zmienia się dopiero od drugiej połowy XVIII wieku, co wiązać należy
ze zmianami organizacyjnymi w szkolnictwie oraz nauce, a także z ogólną poprawą
stanu państwa. Plany w rzucie poziomym stają się dominujące, kształcenie geometrów
nawiązuje do szkolnictwa europejskiego, a działalność Komisji Dobrego Porządku
owocuje porządkowaniem przestrzeni miejskiej, do którego niezbędne są poprawne,

Majewska Barbara, Plany Warszawy. 1655–1814, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów
Kartograficznych, 1980, s. 11. Zabytki Polskiej Kartografii, z. 3.
29
Stoksik Janina, Traczewska–Białkowa Zofia, „O powstaniu, działalności i tradycjach Katedry Geometrii Praktycznej w Akademii Krakowskiej”, Przegląd Geodezyjny, r. LIII, 1981, nr 9-10, s. 283.
30
Autor tego planu, Jerzy Fryderyk Steiner, był rysownikiem–amatorem, autorem rysunkowego albumu
znakomicie dokumentującego budowle Torunia i okolic. Wartość historyczna jego prac jest znaczna,
natomiast poziom wykonania opracowań kartograficznych wpisuje się w ogólne tendencje pierwszej
połowy XVIII wieku.
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oparte na pomiarach i przedstawiające możliwie kompletnie ową przestrzeń plany (w
Lublinie taki plan stworzył w 1783 roku Stanisław J. N. Łęcki).

Ryc. 3. Plan Nijmegen z 1719 r. G. Brakela (por. ze starszym o prawie pół wieku planem de
Beaurama, poz. 2, zał. III).

Ryc. 4. Schematyczny plan Krakowa A. Buchowskiego z 1703 roku.

Ważną cechą, którą można dostrzec w kartografii wielkoskalowej przełomu
wieku XVII i XVIII jest dwutorowość podejścia do przedstawianej treści. Plany, które
wychodzą spod rąk geometrów, często wykonywane były, jak już wspomniano, na
konkretne zamówienia (np. dla potrzeb ewidencyjnych itp. – p. ryc. 2), w ogólnym charakterze przypominają nawet plany dwudziestowieczne (poz. 1 zał. IV). Drugą grupę
stanowią plany miast wykonywane przeważnie przez wojskowych inżynierów
15

(pełniących ówcześnie również rolę kartografów). Część z nich to plany ogólnoinformacyjne, część jednak wykonywana była przy okazji działań wojennych (ryc. 1 oraz
poz. 2 zał. III i poz. 2 zał. IV). Między innymi tym należy tłumaczyć nacisk w tych
opracowaniach na elementy fortyfikacji, tak ważne w czasach, gdy przez całą Europę
przetaczały się liczne konflikty zbrojne. Niektóre z planów treść niezwiązaną z walorami obronnymi miasta mają ograniczoną do minimum (poz. 3 zał. III).

Ryc. 5. Mapa graniczna Niżankowic z pierwszej połowy XVIII wieku. Autor nieznany
(fragment).

O powszechności koncentrowania się na obronnych cechach miast świadczą
także plany, których powstanie ani treść nie nawiązuje do działań militarnych (ryc. 6
oraz poz. 1 zał. II, poz. 3 zał. III), choć część z nich to przeróbki opracowań powstałych
na potrzeby wojskowości.
Rolę wojskowych i skupienie się na elementach obronności miasta w opracowaniach kartograficznych i ikonograficznych podkreśla Tomczak31. Podzielił on przedrozbiorowe plany Torunia na cztery grupy, każda z nich wiąże się właśnie z umocnieniami miasta (budowa, rozbudowa i oblężenie, oblężenie i jego upamiętnienie, odbudowa i rozbudowa). Tematyka fortyfikacji jest o tyle ważna, że umocnienia odciskają duże
piętno na układzie przestrzennym organizmów miejskich i stanowią istotny element
ułatwiający i umożliwiający badania kartometryczności i analizy treści planów32. Nie
31

Tomczak Andrzej, Widoki perspektywiczne i plany Torunia w jego historycznym rozwoju do 1815 r.,
<http://historicus.umk.pl/kart/tomczak.html>, b.r.
32
Benavides Jakeline, „El uso de metodos históricos de levantamiento topográfico y cartográfico en la
elaboración de mapas confiables de ciudades”, Geo Crítica / Scripta Nova. Revista electrónica de
geografía y ciencias sociales, vol. VIII, 2004, núm. 170(65),
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inaczej jest w przypadku omawianego planu Lublina (p. rozdział 5. i 6.). Dodatkowo,
jak pisze Bogdanowski, „prawdziwy rozwój kartografii związał się nierozerwalnie
z rozwojem nowożytnej fortyfikacji”33.

Ryc. 6. Plan Słucka z ok. 1725 roku. Skala ok. 1:5000 (zmniejszone).

Wraz ze zmianami w sposobie ujęcia przestrzeni i formie przekazu topograficznego (od pejzażu, poprzez formy pośrednie, do rzutu pionowego) zmieniały się
także konwencje i metody prezentowania elementów treści. Dobrym przykładem jest
ewolucja sposobu prezentacji budynków34. Z techniki pejzażowej wywodzi się przedstawianie pionowych szczegółów obiektów (np. ścian budynków) oraz stosowanie
perspektywy czołowej bądź ukośnej (p. poz. 3 i poz. 4 zał. II). Efektem takie sposobu
przekazywania informacji był bardzo rozbudowany system znaków – każdy obiekt
posiadał odzwierciedlone prawie wszystkie zauważalne właściwości, z których większość była nieistotna z punktu widzenia odbiorcy przekazu. Spowodowało to stopniową
ewolucję znaków i ujednolicenie ich według grup obiektów35. Rezygnacja z prezentacji
elementów pionowych umożliwiła także topograficzne lokowanie poszczególnych znaków. Należy zaznaczyć, że zmiana konwencji nie nastąpiła oczywiście od razu. Nawet
stosując rzut pionowy autorzy podkreślali trójwymiarowość znaku i odpowiadającego
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-170-65.htm>.
33
Bogdanowski Janusz, „Mapy dawnej twierdzy Kraków (ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych
map warstwicowych)”, [w:], Kartografia forteczna, red. Tomczak Andrzej, Warszawa, Polska Akademia
Nauk, Instytut Historii Nauki i Oświaty, 1991, s. 14. Z dziejów kartografii, t. V.
34
Szerzej na ten temat pisze Gołaski (op. cit., s. 117-140).
35
ibid., s. 135.
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mu obiektu np. rysując krawędzie dachów czy uzupełniając rysunek umocnień o nietopograficznie zaznaczone ich ściany boczne (p. ryc. 3). Plany z perspektywicznym
ujęciem budynków pojawiały się także i w drugiej połowie XVIII wieku (p. poz. 3 zał.
IV – na planie tym widoczne są szczegóły konstrukcyjne poszczególnych budynków,
które orientowane są do linii drogi (stąd położenie niektórych z nich „do góry nogami”)
i uzupełnione o nietrwałe elementy, jak np. dym z komina).
Budynki nie były jedynymi obiektami, których sposób przedstawienia ulegał
zmianie. Działo się tak z wieloma elementami treści planów, m.in. ze zobrazowaniem
rzeźby terenu. Perspektywiczny, trójwymiarowy obraz wzgórz z czasem zaczął być
łączony z przedstawieniem stromości za pomocą kresek prostopadłych do stoku (p. rozdział 3.1.). Pokazuje to plan Nijmegen z 1719 roku (ryc. 3). W tym samym czasie zabudowa bywała już przedstawiane w ujęciu pionowy (p. ryc. 3 i poz. 4 zał. IV), ale
także w sposób mieszany, z izometrycznym wyróżnianiem ważniejszych obiektów
(p. poz. 1 zał. V).
Proces przechodzenia do rzutu pionowego w przypadku rzeźby terenu trwał
dłużej, dokonywał się jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku36, co niewątpliwie można
tłumaczyć brakiem odpowiedniej metody. O ile rzut pionowy dla budynku wymagał
jedynie pomierzenia jego dwu wymiarów, to inne niż perspektywiczne przedstawianie
rzeźby terenu rozwijało się powoli od propozycji Cassiniego. Kreski stromości
Lehmanna, które dawały pojęcie o formach terenu, zostały opracowane pod koniec
wspomnianego stulecia, a umożliwiająca przedstawienie form i wysokości metoda poziomicowa, choć znana wcześniej, upowszechniła się dopiero po dokonaniu większej
liczby niezbędnych pomiarów.
Pejzażowe ujęcie terenu nie dotyczyło tylko rzeźby, ale również innych elementów, jak np. pokrycia terenu. Perspektywicznie przedstawiano lasy i zadrzewienia
(p. poz. 2 zał. V), ale także tak „nietrójwymiarowe” (czyli leżące praktycznie w płaszczyźnie terenu) obiekty jak pola (p. poz. 1 zał. II).
Przy znacznej części obiektów pojawiał się problem rozgraniczania w przestrzeni ich typów, a więc wykorzystywania formy obrysu. Zwykle materiał pomiarowy był
na tyle skąpy, że nie było możliwe jednoznaczne wykreślenie przebiegu np. granic
pól37. Często też aż taki stopień szczegółowości nie był potrzebny. Niezależnie od przyczyn, wiele planów cechuje nieostrość granic, przechodzenie jednego obiektu w drugi
36
37

ibid., s. 140.
ibid., s. 141.
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(np. zabudowy w pola, p. poz. 1 zał. II), czy też stopniowe osłabianie znaków i wtapianie ich w tło.
Od strony technicznej zasięg elementów płaskich przedstawiany był bądź to za
pomocą barwnych plam, bądź też deseniem, którym zwykle był motyw obrazowy (np.
kępki traw symbolizujące łąkę, czy schematyczny układ pól).

2.4. „Plan de la ville...”. Okoliczności powstania, cel i przeznaczenie.
W poprzednim podrozdziale wspomniano, że powody tworzenia opracowań kartograficznych były różne. Mapy i plany powstawały na potrzeby gospodarcze, ewidencyjne, w celu dostarczenia informacji, ale także w związku z działaniami wojsk. Służyły
planowaniu wypraw wojennych, prezentowały informacje wywiadowcze, bądź też upamiętniały akcje militarne. Badany plan należy do tej ostatniej grupy kartografików – powstał w związku z wydarzeniami konfederacji tarnogrodzkiej, której jeden z epizodów
miał miejsce w Lublinie.
2.4.1. Konfederacja tarnogrodzka – przyczyny i przebieg.
August II Wettin wybrany został na króla Polski w 1697 roku. Mimo uzdolnień
politycznych i przywódczych, ambicji i szerokich zainteresowań, okres jego rządów
określany jest jako pasmo niepowodzeń i zawodów, które pogłębiły upadek Polski38.
Osłabiły także Saksonię, która po wyborze Augusta na króla związana była z naszym
krajem unią personalną.
Swoją władzę August II próbował wzmocnić wykorzystując do tego wojska saskie, które przebywały w Polsce prowadząc działania w wojnie północnej. Próba wywarcia nacisku na szlachtę w sprawie zmian ustroju i obciążenie jej kosztami utrzymania wojsk spowodowało niezadowolenie tej warstwy społecznej, broniącej „złotej
wolności”. Przeciw Sasom wystąpili nie tylko szlachcice (i to zarówno optujący za
Szwedami, jak i za Rosjanami), ale także cierpiący z powodu kontrybucji chłopi. 26
listopada 1715 roku w Tarnogrodzie zawiązano pod marszałkiem Stanisławem Ledóchowskim, podkomorzym krzemienieckim, konfederację, która stawiała sobie za cel
38

Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski. 1505–1764, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 259.
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usunięcie Sasów z Polski. Wojska saskie, dowodzone przez feldmarszałka Jakuba Henryka Flemminga39 nie były w stanie zdławić ruchu w zarodku i rozszerzył się on na
Litwę i Wielkopolskę40. Konfederaci nie zgodzili się na porozumienie z Sasami i poprosili cara Piotra I o mediację. Przystał na to i król, który obawiał się, że konfederatom
uda się zbliżyć stanowiska Rosji i Szwecji, co ułatwiłoby jego usunięcie z Rzeczpospolitej. Car, wymawiając się podróżą do Paryża41, jako mediatora przysłał księcia
Grzegorza Fiodorowicza Dołgorukowa (Dołgorukiego). Rokowania ciągnęły się niemal
sześć miesięcy, a zaczęły w Lublinie 13 czerwca 1716 roku. Stronę królewską reprezentował wspomniany Flemming oraz biskup kujawski Konstanty Felicjan Szaniawski,
zaś konfederatów komisarze, m.in. Potocki, Olszanowski, Stecki i Kosakowski42.
Negocjacje toczyły się w Trybunale Koronnym, a zabezpieczenie miejsca i przebiegu
rokowań ustalono 31 lipca.

2.4.2. Okoliczności powstania i przeznaczenie planu.
Omawiany plan ma podaną datę powstania 6 sierpnia 1716 roku, przedstawia
więc sytuację w dwa miesiące po rozpoczęciu rokowań i tydzień po ustaleniach, o których mowa powyżej.
Należy podkreślić, że plan nie jest opracowaniem ogólnoinformacyjnym. Nie
można traktować go jako „zwykłego” planu miasta. Powstał wyłącznie na potrzeby
prowadzonych w Lublinie rokowań i jego treść dopasowana jest do tematu. Można go
nawet określić właśnie jako plan tematyczny. Autora nie interesowało szczegółowe
przedstawienie np. układu działek czy kształtów budynków, w wielu miejscach mamy
do czynienia z dużym uogólnieniem tej treści, która z punktu widzenia zastosowania
planu miała drugorzędne znaczenie. Taka generalizacja jest czymś jak najbardziej
naturalnym.
Jest to bardzo ważne stwierdzenie, gdyż pozwala spojrzeć na omawiany plan
w sposób właściwy. Na podstawie założenia, że plan ten powinien być planem ogólno39

Co ciekawe, jego bratanicą była Izabela Czartoryska, która zapisała się na kartach historii jako propagatorka polskości.
40
Gierowski Józef Antoni, op. cit., s. 267.
41
Otwinowski Erazm, Dzieje Polski pod panowaniem Augusta II. Od roku 1696–1728, Kraków,
Nakładem i drukiem Józefa Czecha, 1849, s. 274.
42
Raczyński Edmund, Dziennik Konfederacji Tarnogrodzkiej przeciw wojskom saskim zawiązany
w Polsce (1715–1717 r.), Poznań, 1841, s. 105-106; autor wymienia z nazwiska jeszcze wielu konfederatów uczestniczących w rozmowach.
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informacyjnym, topograficznym obrazem miasta sformułować można opinię o niewielkiej jego wartości. Tymczasem znajomość celów, które przyświecały autorowi,
pozwala na plan spojrzeć jak na dzieło o bardzo dużym znaczeniu kartograficznym
(najstarszy plan Lublina), regionalnym (opracowanie przedstawiające całe ówczesne
miasto) i historycznym (dokument związany z konfederacją tarnogrodzką).
Oczywiście nie można traktować jako uogólnień błędów w treści, które na
planie występują. Ich omówienie znajduję się w rozdziale poświęconym analizie
opisowej.

2.4.3. Osoba autora.
Pod legendą i podziałką planu widnieje data oraz podpis autora. Bardzo wiele
problemów stwarza jego nazwisko. W karcie katalogowej Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, gdzie plan jest przechowywany, zapisane jest
ono jako „D'orxen”. Różne formy zapisu spotkać można w literaturze. I tak nazwisko
było zapisywane jako „d’Orxer”43, „d. Orxer”44, „d’Örxen”45, „d’Orxen”46 oraz „d’Örken”47. Wariant „d. Orxer” jest właściwie tylko zniekształceniem zapisu „d’Orxer”,
można więc traktować go tak samo. Zestawienie pozostałych prezentuje się następująco:
–

D’Orxer;

–

D’Örxen;

43

Dybała Jerzy, „Plac Litewski w Lublinie. Dzieje zabudowy i założenia urbanistycznego”, Roczniki
Humanistyczne, t. XX, 1972, z. 5, s. 71-100; Gawarecki Henryk, „Mury obronne miasta Lublina”,
Ochrona Zabytków, r. VII, 1954, nr 3, s. 170-177; Kuczyńska Jadwiga, Kościół farny św. Michała w Lublinie, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2004; Mitrus Edmund, „Nowe odkrycia archeologiczne
elementów systemów obronnych miasta Lublina”, Lubelszczyzna, 1995, numer specjalny, 1, s. 4-19; Mitrus Edmund, Matyaszewski Mariusz, Dokumentacja z badań archeologicznych reliktów kościoła o.o. Bonifratrów na Placu Litewskim w Lublinie, Lublin, Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych, 2000;
Teodorowicz–Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Michalski Łukasz, „Ochrona fortyfikacji miejskich w planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Lublina”, Lokalne programy ochrony
i zagospodarowania zabytkowych zespołów obronnych, Warszawa, 1999, s. 120-135. Fortyfikacje, t. VIII.
44
Stankowa Maria, Gawarecki Henryk, „Jakub Tremanzel – architekt lubelski pierwszej połowy XVII
wieku”, Rocznik Lubelski, t. V, 1962, s. 269-281.
45
Nieścioruk Kamil, Rozwój terytorialny Lublina – ujęcie historyczne, Lublin, Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, 2002 (praca magisterska).
46
Kociuba Dagmara, Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury
funkcjonalno–przestrzennej Lublina, Lublin, Zakład Geologii i Ochrony Litosfery Uniwersytetu Marii
Curie–Skłodowskiej, 2005 (praca doktorska); eadem, „Zmiany funkcji dolin rzecznych na obszarze
Lublina”, Annales UMCS, sec. B, vol. LVIII, 2003, Lublin, s. 121-137.
47
Nieścioruk Kamil, „Palcem po planie”, Scriptores, r. XII, 2005, nr 29, s. 52-58.
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–

D’Orxen;

–

D’Örken.

Różnice występują na pozycji pierwszej („O” lub „Ö”), trzeciej („x” lub „k”) oraz piątej
(„n” lub „r”) litery nazwiska.
W przypadku pierwszej różnicy, zapis z „o tréma” pojawia się tylko w pracach
autora niniejszej rozprawy. Na planie widać (ryc. 7), że nad literą „O” znajduje się znak
graficzny, postawiony celowo, będący częścią litery – nie może tu być mowy o np. zanieczyszczeniu planu. Jedynie względy językowe przemawiać mogą za pisownią
z „O” (bez „tréma”), jednakże francuskojęzyczność planu nie świadczy o tym, że jego
autor był Francuzem (ówcześnie był to międzynarodowy język m.in. dyplomacji).

Ryc. 7. Fragment legendy planu z podpisem autora.

Dwie pozostałe różnice są bardziej znaczące. Przedstawiona poniżej interpretacja opiera na się porównaniu liter w nazwisku z analogicznymi literami w innych
napisach na mapie, a jej słuszność potwierdziły konsultacje ze specjalistami.
Litera na pozycji trzeciej do tej pory odczytywana była jako „x”. Autor jest jednak przekonany, że jest to „k”. Na szczęście w legendzie planu występuje i jedna i druga litera, co pozwala na porównanie (ryc. 8).

Ryc. 8. Kształt litery „x” i litery „k” w objaśnieniach oraz podpis autora planu.

Widać wyraźnie, że litera w nazwisku różni się całkowicie od litery „x” z wyrazu „fauxbourgs”, jest natomiast identyczna z „k” z nazwiska „Dolgorucki” (posiada
również charakterystyczne wyciągnięcie litery nad główną linię tekstu). Konsultacje
z grafologiem wykazały, że litera ta na pewno nie jest literą „x”.
Podobnie nie zostawia wątpliwości odczytanie ostatniej litery. Na ryc. 9 widać,
że jest to „n” (porównanie z „n” z wyrazu „maison” i „r” z „barrieres”).
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Ryc. 9. Kształt litery „n” i litery „r” w objaśnieniach oraz podpis autora planu.

Wspomniana analiza grafologiczna wykazała, że drugą literą w nazwisku może
być również „c” („d’Öcken”). Różnice graficzne tej litery i liter „c” w tekście opisu
można tłumaczyć tym, że forma graficzna nazwiska, jako pisanego bardzo często, ulega znacznej indywidualizacji. Zakładając saskie pochodzenie autora planu, połączenie
„ck” jest również prawdopodobne.
Wobec powyższych argumentów właściwą formą nazwiska autora planu wydaje
się być „d’Örken” i taka stosowana będzie w niniejszej pracy.
Pewien problem stanowi też interpretacja „C” przed nazwiskiem. Niektórzy
autorzy uznają ją za dowód szlachectwa autora, rozwijając je do „cavalier”48. Brak jest
jednak potwierdzenia takiego stanowiska.
Wobec przedstawionych problemów z odczytaniem nazwiska, bardzo trudne jest
ustalenie jakichkolwiek danych o autorze opracowania. W żadnej z wykorzystujących
ten plan pracach nie pojawia się nic ponad nazwisko. D’Örken nie występuje w spisach
kartografów, nie są znane żadne inne jego mapy bądź plany. Przypuszczać jedynie
można, co następuje:
–

przybył na rokowania wraz ze stroną królewską bądź mediatorem (w legendzie
pierwszego wymienia Dołgorukowa, później Szaniawskiego i Flemminga, nie
wspomina natomiast zupełnie o przedstawicielach konfederatów);

–

był wojskowym inżynierem, w obrazie miasta szczególnie zwrócił uwagę na
fortyfikacje, które z punktu widzenia samego przebiegu rokowań nie były aż tak
ważne; z drugiej jednak strony było to typowe dla planów tego okresu (p. rozdział 2.3.); za taką jego profesją przemawia też pierwsze przypuszczenie
(przedstawione powyżej) oraz fakt, że właśnie w tym czasie powstaje wojskowa
kartografia, choć pojęcie inżyniera i kartografa w wojsku było właściwie
tożsame49;

48

Teodorowicz–Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Michalski Łukasz, op. cit., s.s. 121, 126.
Olszewicz Bolesław, Polska kartografia wojskowa (zarys historyczny), Warszawa, Wojskowy Instytut
Naukowo–Wydawniczy, Główna Księgarnia Wojskowa, 1921, s. 22.
49
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–

próba ustalenia jego narodowości opiera się jedynie na nazwisku; o pochodzeniu
z Francji świadczyć może (choć nie musi – francuski był ówcześnie, co już
wspomniano, językiem międzynarodowym) „d” przed nazwiskiem, natomiast
„Ö” wskazuje na krąg języków germańskich (warto pamiętać, że w trwającej
ówcześnie w tym rejonie Europy wojnie północnej uczestniczyli i Sasi i Szwedzi, a stroną rokowań w konfederacji tarnogrodzkiej byli właśnie Sasi).

Podjęte próby odszukania osoby o takim nazwisku w różnych archiwach i instytucjach nie przyniosły niestety rezultatu. Kwerendę przeprowadzono m.in. w archiwach
wojskowych Polski, Francji, Szwecji i Rosji (zakładając wojskową profesję autora
planu), archiwach historycznych Rosji, Polski i Niemiec (ewentualna służba d’Örkena
pod Flemmingiem bądź Dołgorukowem) oraz archiwach kościelnych (ewentualny
związek autora planu z biskupem Szaniawskim).
Wobec ustalenia poprawnego brzmienia nazwiska autora planu konieczna wydaje
się szersza kwerenda, wykraczająca poza potrzeby tej pracy, ale niezbędna do lepszego
poznania historycznego tła i okoliczności powstania planu.
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3. Metody analizy i oceny map i planów dawnych.
Przedmiotem przedłożonej pracy jest próba opracowania wszechstronnej metodyki analizy i oceny dawnych dzieł kartograficznych. Ogół stosowanych metod badawczych można zasadniczo podzielić na dwie grupy – geograficzno–historyczne i kartograficzno–matematyczne50, jednak najczęściej wykorzystywane są metody z jednej lub
z drugiej z tych grup. Kartografowie zajmujący się historią swojej nauki skupiają się na
badaniach dokładnościowych, na ilościowej bądź graficznej reprezentacji błędów
i zniekształceń na mapie. Opis słowny oraz analiza przestrzeni przedstawionej na badanym materiale schodzi na drugi plan. Opisem natomiast posługują się głównie historycy, traktując mapę jako wiarygodny materiał źródłowy, nie interesując się jednak
potencjalnymi zniekształceniami mapy. Niestety ten błąd popełniają czasem także i geografowie.
Nawet jeśli nie jest możliwe podanie standardowego zestawu procedur badania
map dawnych, to pewne kroki muszą powtórzyć się przy każdej mapie, jeśli ma ona być
wykorzystana jako wiarygodny materiał źródłowy51, a także jeśli badanie mapy jest
celem samym w sobie. Określony musi być wiek i autor mapy oraz cel, jaki mu przyświecał i zastosowane przez niego metody. Ważne jest zarówno zbadanie rzetelności
topograficznej treści mapy (określonej przy wykorzystaniu współczesnych opracowań
oraz innych materiałów historycznych, zarówno tekstowych, jak i kartograficznych,
użytych do analizy porównawczej), jak i wiarygodności geometrycznej określonej
liczbowo i graficznie52.
Wobec powyższych argumentów, analiza i ocena planu Lublina w przedstawionej pracy ujęta została w trzech rozdziałach. Pierwszy dotyczy planu jako osiągnięcia kartograficznego (ocenione są m.in. rozwiązania graficzne, jakość wykonania, kolorystyka). Drugi to analiza treści historycznej planu – układu zabudowy, sieci ulic, rzeźby i hydrografii. Wyniki tejże analizy wykorzystane są do przeprowadzenia analizy
kartometrycznej, zawartej w ostatnim ze wspomnianych rozdziałów. Składa się na nią
analiza skali, odległości, położenia, a wykorzystane są zarówno metody współczynnikowe (liczbowe), jak i graficzne.
50

Konias Andrzej, „Metody oceny dokładności dawnych map”, [w:], Teoretyczne i metodyczne problemy
współczesnej kartografii, Lublin, 1984, Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej,
Komisja Kartograficzna Polskiego Towarzystwa Geograficznego s. 64. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych, t. X.
51
Harley J. B., „The evaluation of early maps: towards a methodology”, Imago Mundi, XXII, 1968, s. 63.
52
ibid., s. 64-68.
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Ważnym elementem analizy planu jest określenie okoliczności powstania dzieła
oraz celu, dla jakiego został on wykonany. Ta część znalazła się podrozdziale 2.4.

3.1. Kryteria oceny planu.
„Słownik języka polskiego” podaje następującą definicję oceny: „wyrażony
w formie ustnej lub pisemnej sąd o wartości czegoś; osąd, krytyka”53.
Ocena mapy jest problemem, który od dawna zajmuje kartografów parających
się teorią tej nauki. Podawane są właściwości, którymi powinna cechować się mapa,
formułowane są kryteria oceniania. Przegląd literatury wykazuje, że ich zróżnicowanie
jest duże, ale zasadnicze kryteria nie ulegają zmianie z upływem czasu54. Można wśród
nich znaleźć: dokładność, wiarygodność i pełność treści, podstawy matematyczne,
czytelność, aktualność czy formę graficzną. Bardzo często ocenie podlega jednak tylko
jedna cecha. Wiele badań poświęconych jest informacyjności przekazu kartograficznego, głównie w ujęciu liczbowym55, a także dokładności mapy. Właśnie ten drugi typ
badania jest najczęściej wykorzystywany w przypadku map dawnych. Niestety, przeważnie jest to jedyna analiza, jakiej poddawane są archiwalne materiały kartograficzne.
Jak bardzo konieczne i uzasadnione jest jej uzupełnienie i kompleksowe podejście do
badań map dawnych wyjaśnione zostało we wstępie do rozdziału trzeciego, sama natomiast metodyka analiz dokładnościowych zawarta jest w podrozdziale 3.3.
Dużo rzadsze są oceny kompleksowe map. Niewątpliwie wynika to z faktu, iż
przeprowadzenie oceny kompleksowej jest znacznie trudniejsze niż oceny pojedynczej
cechy. Ponadto większość tego typu ocen opiera się o badania testowe i ankietowe, co
dodatkowo wydłuża ten proces56. Praktycznie niespotykane są wieloaspektowe badania
map dawnych. Jak zostało wspomniane we wstępie do rozdziału 3., metodyka tego typu
badań zgrupowana jest w dwu obszarach – geograficzno–historycznym oraz kartogra53

Słownik Języka Polskiego, red. Szymczak Mieczysław, t. 2, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 436.
54
Kałamucki Krzysztof, Metodyka kompleksowej oceny opracowań kartograficznych (na przykładzie
planów miast), Lublin, Zakład Kartografii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, 1996 (praca
doktorska), zał. I.
55
Grygorenko Wiktor, „Liczbowe kryteria oceny wartości obrazu kartograficznego”, Polski Przegląd
Kartograficzny, t. 5, 1973, nr 3, s. 117-126; idem, „Postać informacji kartograficznej i jej ocena”, Polski
Przegląd Kartograficzny, t. 5, 1973, nr 2, s. 56-61; Saliszczew Konstantin, Kartografia ogólna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, s. 250-252.
56
Kałamucki Krzysztof, op. cit.; Kiezling A., Lebiediew O., Sołowiew A., „Mietodika kompleksnoj
ocenki sodierżanija kart”, Gieodezija i kartografija, 1985, nr 8, s. 53-56.
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ficzno–matematycznym. Pierwszą drogę obierają przeważnie historycy i przyrodnicy
zainteresowani głównie treścią mapy, drugą natomiast kartografowie, którzy zwykle
badają dokładność mapy dawnej, rzadko zwracając uwagę na aspekt poprawności
historycznej treści analizowanego dzieła. Niniejsza praca zawiera próbę takiego właśnie
kompleksowego badania dawnego planu miasta. Metody kartograficzno–matematyczne
zastosowane są w rozdziale 6., gdzie analizowana jest kartometryczność planu; metody
geograficzno–historyczno znalazły natomiast zastosowanie w rozdziale 5., dotyczącym
analizy treści planu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w obu przypadkach użyty jest
termin „analiza”. Wg Słownika języka polskiego57 analiza to „badanie cech elementów
lub struktury czegoś oraz zachodzących między nimi związków”. Poniższy rozdział dotyczy natomiast oceny planu jako dzieła kartograficznego. Badanie to ma charakter wartościujący i nie dotyczy związków w obrębie planu (bo też ich nie ma, o związkach
możemy mówić w przypadku treści, a nie formy).
Jakie kryteria powinny być przyjęte do oceny planu? Niewątpliwie nie można
traktować planu dawnego tak samo jak współczesnego planu miasta, bo inne cele
przyświecają tego typu materiałom i inne są ich obecne zastosowania. Każda ocena
powinna być jednak wykonywana w określonym celu. W przypadku mapy dawnej celem takim jest określenie, jak badana mapa prezentuje się na tle ówczesnych dokonań
kartografów, czy posiada nowatorskie rozwiązania, czy elementy graficznie treści oraz
elementy ozdobne są typowe dla danego okresu, czy jakość wykonania nie odbiega od
osiąganej na innych mapach itp. W związku z tym przyjęto następujące kryteria oceny
planu:
–

podstawy matematyczne;

–

objaśnienia (legenda);

–

zakres treści;

–

rozwiązania graficzne i kolorystyka;

–

opisy na planie;

–

jakość techniczna;

–

kompozycja.

Podstawy matematyczne
Podstawy matematyczne planów miast są często pomijane nawet w przypadku
opracowań współczesnych. Jedyną informacją przekazywaną użytkownikowi planu jest
57

Słownik języka polskiego, red. Szymczak Mieczysław, t. 1, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, s. 49.
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skala. W przypadku planów dawnych ważna jest próba ustalenia skali i jednostek na
podziałce graficznej. Określić można również, czy dana skala jest odpowiednia do
przedstawienia treści, które kartograf chciał ukazać. Dla oceny i zrozumienia okoliczności powstania planu ważne może okazać się odnalezienie śladów osnowy pomiarowej
i ustalenie metod pomiaru58.
Objaśnienia
Na planie przedstawiona jest rzeczywistość za pomocą pewnych konwencji
i znaków umownych. Ich objaśnienie najczęściej ujęte jest w postaci legendy, która
powinna być zrozumiała i logicznie uporządkowana, a także kompletna (zawierać
wszystkie znaki zastosowane na mapie)59. Możliwe jest jednak także ograniczenie zawartości legendy tylko do tych znaków, których znaczenie na mapie nie jest samo przez
się zrozumiałe60. Uważne zapoznanie się z legendą jest nie tylko wprowadzeniem do
czytania mapy, ale także pozwala m.in. ustalić elementy jej treści61.
W przypadku planów dawnych można zauważyć pewną prawidłowość. Plany
przełomu XVII i XVIII wieku zaopatrzone są często w bogato zdobione kartusze z tytułami, dedykacjami czy opisami (p. poz. 2 zał. IV i poz. 3 zał. V). Zwykle w takich
kartuszach umieszczane są wyjaśnienia oznaczeń na planie. Oznaczenia te są jednak
literowe bądź liczbowe i dotyczą charakterystycznych obiektów, miejsc czy zjawisk.
Nie spotyka się objaśnień użytych znaków graficznych (ryc. 4, poz. 2 i 4 zał. II, poz. 4
zał. III, poz. 2 zał. IV, poz. 3 zał. V). Wynikać to może z faktu, iż ważniejsze obiekty
(np. kościoły) były na planach opisywane, natomiast sam budynek był znakiem na tyle
prostym i czytelnym, że nie wymagał dodatkowego tłumaczenia. Jest to o tyle prawdopodobne, że takie podejście prezentowali ówcześni kartografowie również w przypadku
map średnio– i małoskalowych. Znaki, które uznawali za dobrze zrozumiałe nie były
umieszczane w legendach62.
Niektóre plany nie zawierają objaśnień w postaci legendy (ryc. 3), ale pewna
część obiektów oznaczona jest bezpośrednio na planie (poz. 1 zał. II, poz. 2 zał. III).
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Brak kompletności legendy jest również cechą planów znacznie młodszych od
omawianych. Plan Lublina F. Bieczyńskiego z 1829 r. posiada głównie objaśnienia
numerów obiektów, a jedyne wyjaśnienie oznaczeń graficznych dotyczy typów budynków. O ponad sto lat późniejszy plan Wydawnictwa Cholewińskich posiada jedynie
tekstowe objaśnienia na samym planie oraz ponad osiemdziesiąt oznaczonych liczbami
obiektów. Badania K. Kałamuckiego63 ukazują, że kompletność legend planów w zakresie znaków powierzchniowych jest bardzo niska nawet dla planów powstałych po II
wojnie światowej. Dla planów przedwojennych niska jest także kompletność objaśnień
znaków punktowych.
Zakres treści
Treść mapy zależy przede wszystkim od jej przeznaczenia, a więc zakres treści
powinien być wystarczający z punktu widzenia odbiorcy. Ocena pełności treści wykonana powinna być w odniesieniu do przeznaczenia mapy64. Plan tematyczny nie może
być oceniany pod względem zakresu treści tak samo, jak plan ogólnoinformacyjny. Na
treść należy spojrzeć z punktu widzenia użytkownika, dla którego plan wykonano,
a wcześniej poznać cele, które przy tworzeniu planu przyświecały jego autorowi.
Rozwiązania graficzne i kolorystyka
Specjalne symbole graficzne – znaki kartograficzne są językiem mapy i przekazują jej treść65. Rozwiązania graficzne decydują o sprawności przekazu treści mapy,
prezentują rodzaje obiektów i ich topologię66. Znaki powinny być rozróżnialne – wyodrębnialne wizualnie bez wątpliwości. Wpływ na to ma prostota i wyrazistość znaków,
kontrast, kolorystyka i rozmiary znaków. Pomocna w percepcji znaków jest także ich
poglądowość (łatwość kojarzenia znaków z odpowiednimi obiektami w naturze).
W ocenie rozwiązań graficznych ważne jest także przyjrzenie się ekonomice ich
wykorzystania oraz estetyce67. Tego ostatniego elementu nie można pomijać, gdyż „im
mapa ładniejsza tym przekaz sprawniejszy”68, zatem forma mapy (która w przemyślany
63

Kałamucki Krzysztof, op. cit., tab. II.
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sposób prezentuje jej treść) decyduje o sprawności przekazu. Kolorystyka jest jednym
z elementów mapy, który ułatwia odbiór jej treści, a ponadto jest najbardziej sugestywnym środkiem wyrazu69 i w bardzo dużym stopniu decyduje o ogólnym wrażeniu,
jakie mapa wywiera. W znacznej mierze właśnie poprawny dobór kolorów (choć jest to
dość subiektywne) pozwala ocenić mapę jako estetyczną. Barwę oceniać należy nie tylko w aspekcie estetyki, ale także informacji – użycie barwy pozwala przedstawić więcej
danych i rozróżniać treść.
Opisy na planie
Opisy na mapie są uzupełnieniem informacji przekazywanej za pomocą metod
graficznych. Często za ich pomocą podawane są nazwy własne (np. w nazewnictwie
geograficznym), ale objaśniają także i inne zjawiska bądź obiekty. W przypadku rękopiśmiennych map dawnych znaczne było zróżnicowanie krojów pisma – od prostego,
wręcz surowego, do bardzo ozdobnego i wymyślnego. Większą wagę przywiązywano
nieraz do kaligrafii, niż do walorów użytkowych, co prowadziło do zwiększania ozdobności pisma70.
Jakość techniczna
Na to kryterium w przypadku map drukowanych składa się m.in. ostrość linii
i pasowanie elementów. W przypadku opracowań rękopiśmiennych mówić możemy
o staranności wykonania, użytych narzędziach i ich wpływie na rysunek mapy (np. dostosowaniu ich do materiału, na którym mapę wykonano).
Kompozycja
Pod pojęciem kompozycji należy rozumieć ogólne rozplanowanie elementów
planu – samego rysunku terenu (a więc zasadniczej treści) oraz wszelkich objaśnień,
legendy, dedykacji, tytułów i innych kartuszy. Kompozycja decyduje o ogólnym odbiorze mapy oraz przekazaniu jej treści i powinna uwzględniać zarówno kwestie techniczne (format papieru, sposób wykorzystania – posługiwania się mapą), jak i estetyczne
(równowagę graficzną całości)71.
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Przedstawione kryteria zostały zastosowane do oceny badanego planu. Zostanie
ona dokonana przez porównanie z dziełami innych ówczesnych kartografów, a wyrażona w sposób jakościowy. Nie zostaną natomiast użyte żadnego rodzaju mierniki, gdyż
zastosowanie np. oceny punktowej wymagałoby przebadania w analogiczny sposób
znacznie większej liczby planów.

3.2. Założenia analizy opisowej.
Krytycznym momentem analizy kartometrycznej jest dobór punktów wykorzystanych do sprawdzenia poprawności geometrycznej badanego planu. W tym celu
niezbędna jest dokładna znajomość przestrzeni miasta współczesnego i historycznego,
jak również ograniczeń dawnej kartografii oraz intencji i celu wykonawcy planu72. Bez
tej wiedzy, wynikającej z zastosowania metod geograficzno–historycznych analiza kartometryczna będzie niepełna, a nawet może okazać się błędna i prowadzić do niewłaściwych wniosków. Jest to niezwykle istotne w przypadku opracowań wielkoskalowych, na których poziom szczegółowości i znaczenia tych szczegółów dla prezentowanej przestrzeni jest bardzo wysoki.
Przeznaczenie planu i tło historyczne jego powstania przedstawione zostały
w rozdziale 2.4. Tam też plan został określony jako tematyczny – wykonany w konkretnym celu. Zamiarem kartografa nie było stworzenie planu ogólnoinformacyjnego,
pełnego topograficznego obrazu miasta. Autor zwrócił natomiast uwagę na pewne
elementy przestrzeni Lublina, charakterystyczne czy to ze względu na rangę w tejże
przestrzeni (kościoły), czy też na przeznaczenie planu (fortyfikacje). Mając na uwadze
powyższe, analiza treści zawarta została w opisanych poniżej etapach.
Pierwszym krokiem jest określenie obszaru, jaki przedstawia plan, a więc jego
zasięgu oraz omówienie elementów nie stanowiących treści planu, jak legenda i układ.
Następnie omawiane są podstawowe składniki przestrzeni miasta – układ ulic
i placów oraz zabudowa. To właśnie ich elementy służą najczęściej jako podstawa analizy kartometrycznej. Dzieje się tak z kilku powodów. Przede wszystkim bardzo często
układ komunikacyjny w mieście nie zmienia się, nawet jeśli następuje zmiana w hierarchii dróg. Podobna sytuacja dotyczy budynków – obiekty zabytkowe (a takimi są
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przedstawiane na planie budynki XVIII–wieczne) nawet jeśli są przebudowywane, to
dokumentacja historyczna tych zmian jest zwykle bardzo bogata. Widać w tym miejscu
jak ważna jest właśnie analiza opisowa. Ważna nie tylko z punktu widzenia treści planu,
ale również, a może w przypadku badań kartografa – przede wszystkim z punktu widzenia właściwości kartometrycznych. Prześledzenie zmian układu ulic, przyporządkowanie ich do współczesnych ciągów, zapoznanie się z historią obiektów –bardzo często
wpisanych w przestrzeń miasta zabytków, jak kościoły czy pałace, a przede wszystkim
określenie wzajemnej topologii to podstawowy cel analizy opisowej i klucz do dalszych
analiz kartometrycznych. Z całą mocą należy stwierdzić, że tego etapu prac nie można
zbagatelizować, ani tym bardziej pominąć. Szczególnie musi na to zwracać uwagę
kartograf, a więc osoba, której wykształcenie i przygotowanie nie obejmuje tego typu
zagadnień. Badania w ramach historii kartografii są interdyscyplinarne, łączą i kartografię, i historię. Bardzo często wymagana jest współpraca specjalistów z obu tych dziedzin. Kartograf, jak to podkreślono powyżej, nie dokona poprawnej analizy mapy dawnej bez wiedzy o historycznej treści badanego obiektu, a historyk nie wykorzysta poprawnie archiwalnego źródła informacji jakim jest mapa, bez wiedzy z dziedziny kartografii.
Oczywiście układ ulic i zabudowa to nie jedyne elementy treści, ale one znajdują
się na każdym planie. Dobór innych elementów do analizy zależy od tematyki i treści
planu. W prezentowanej pracy elementami tematycznym są miejskie fortyfikacje. Ich
analiza opisowa ukazuje, że mogą być one również przydatne do badań kartometrycznych.
W przypadku analizowanego planu, pomocniczym elementem przy ustalaniu topologii obiektów były tereny zielone i rolnicze. Podobne zastosowanie znalazła analiza
treści fizyczno–geograficznych. Rzeźba terenu na planie przedstawiona jest symbolicznie, zastrzeżenia można mieć także do hydrografii, ale na ich podstawie określano
wzajemne położenie innych, ważnych z punktu widzenia analiz obiektów.
Naturalnie w przypadku innych planów zestaw analizowanych elementów może
być inny. Dla badań planów późniejszych istotne będą dane katastralne, układ i kształt
działek. Analogicznie wraz z rozwojem technik pomiarowych na planach pojawiało się
więcej informacji o topografii.
Opisane powyżej elementy zostały ujęte w podrozdziały i zanalizowane w rozdziale piątym według następującego układu:
–

układ, zasięg i legenda;
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–

układ ulic i placów;

–

zabudowa:

–

-

kościoły;

-

pozostałe budowle;

pozostała przestrzeń miejska:
-

fortyfikacje;

-

tereny zielone i rolnicze;

–

rzeźba terenu;

–

hydrografia;

–

treść tematyczna.

3.3. Metody badań dokładnościowych73.
W ciągu wielu lat badań dokładności prezentacji treści map archiwalnych opracowano i zastosowano całą grupę metod. Niektóre z nich nie zdały egzaminu, inne z kolei stały się podstawowymi sposobami oceny map dawnych. Niezależnie od przydatności zastosowań metod, badania dotyczyły przeważnie map mało– i średnioskalowych,
natomiast prawie całkowicie brak było badań opracowań wielkoskalowych. W związku
z tym trudno oceniać możliwości i funkcjonalność tych metod w stosunku do planów
miast. Niniejsza praca ma za zadanie m.in. wyjaśnienie tej kwestii. Poniżej zostanie
przedstawiona krótka charakterystyka różnych metod, ich zastosowań oraz przydatności
na potrzeby tego opracowania, a także dokonany wybór metod, które będą zastosowane
w dalszej części pracy.
J. Szeliga dokonał podziału metod oceny archiwalnych dzieł kartograficznych na
graficzne i ilościowe74, natomiast A. Konias podzielił je na trzy podstawowe grupy:
–

geograficzno–historyczne;

–

kartograficzno–matematyczne;

–

geodezyjne75.
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Podstawową cechą metod geograficzno–historycznych jest zupełne pominięcie
danych ilościowych. Brak charakterystycznych dla innych grup współczynników i wartości liczbowych, dominuje analiza wizualna map i ich słowny opis. Metody te zostały
omówione w poprzednich podrozdziałach. W tym rozdziale zostanie poruszona metodyka analiz kartograficzno–matematycznych.
W przypadku znakomitej większości badań w tej grupie metod (a zwłaszcza
w przypadku ich graficznego obrazowania) bardzo ważne jest odpowiednie dobranie
punktów stabilnych, co w niniejszej pracy jest kilkukrotnie podkreślane. Punkty te muszą być zidentyfikowane na mapie dawnej i współczesnej. Powinny być to takie miejsca, których lokalizacja nie uległa zmianie lub zmieniła się w niewielkim zakresie (konieczne jest określenie odpowiedniego marginesu błędu), a więc np. miejscowości,
przeprawy przez rzeki, czy też (w przypadku planów miast) elementy nieprzebudowywanych budynków (np. kościołów), skrzyżowania ważnych ulic itp.
3.3.1. Analiza skali.
Określenie skali mapy jest podstawowym badaniem, którego wynik wykorzystywany jest również przy innych analizach. Z pozoru najłatwiejszym zadaniem jest
zdefiniowanie skali liczbowej, gdy na mapie umieszczona jest podziałka liniowa.
Jednak i w tym przypadku natrafiamy na trudności wynikające ze skurczenia papieru,
jak również z zastosowania przez autora mapy jednostek, których wartość współcześnie
może budzić wątpliwości76. Dlatego też skala uzyskana w powyższy sposób77 powinna
być zweryfikowana przez wykorzystanie innej metody. Może to być średnia wartość
uzyskana z pomiarów i porównania odległości punktów zidentyfikowanych na mapie
dawnej i współczesnej78. Warto zaznaczyć, że możliwe jest obliczenie średniej z poszczególnych skal, jak również jako stosunku sumy odległości pomierzonych do sumy
odległości rzeczywistych, przy czym pierwszy sposób jest zdecydowanie częściej sto-
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sowany79. Możliwe jest jego łatwe zastosowanie do badania dowolnego archiwalnego
planu, gdyż liczba obiektów, które można odnaleźć również na planie współczesnym
jest zwykle bardzo duża. Pary punktów powinny być dobrane w taki sposób, aby
kierunki utworzonych odcinków były zróżnicowane, co zapewni reprezentatywność
uzyskanej skali80.
Wariantem i uzupełnieniem powyższej metody jest rozpatrzenie przypadku
ekstremalnego, czyli określenie skali na podstawie porównania odległości między skrajnymi punktami81. Miarą zróżnicowania skal lokalnych na mapie jest stosunek skal
skrajnych82.
Inna z metod badania skali opiera się na wykorzystaniu siatki kartograficznej.
W tym celu należy zmierzyć długość jednego stopnia na mapie i porównać ją ze znaną
wartością stopnia w kilometrach83. Sposób ten rzadko kiedy znajduje zastosowanie
w badaniach planów dawnych, a to z tej prostej przyczyny, że brak jest na nich jakichkolwiek informacji o współrzędnych geograficznych.
Uzyskana skala może być poddawana dalszej analizie. Poszczególne mierzone
odległości można wykorzystać np. do obliczenia odchylenia standardowego dla skali84.
3.3.2. Analiza odległości.
Wydaje się, że odległość między wybranymi punktami jest najczęściej badanym
elementem map dawnych. Sprzyja temu prostota samych założeń – potrzebne są tylko
dwa stabilne punkty zidentyfikowane na dawnym i współczesnym materiale kartograficznym. W związku z tym cała grupa tych metod może być z powodzeniem
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stosowana także w badaniach opracowań wielkoskalowych, w tym również planów
miast.
Różnice między odległością zmierzoną a rzeczywistą mogą być przedstawione
jako bezwzględne (wyrażona w kilometrach (metrach) wartość bezwzględna z różnicy
wartości dwu wspomnianych odległości) lub błędy względne (wyrażony w procentach
stosunek błędu bezwzględnego do rzeczywistej odległości). Wyniki indywidualnych pomiarów zestawiane są tabelarycznie i uśredniane dla całej mapy. Stosowana jest w tym
przypadku średnia arytmetyczna oraz (częściej) średnia obliczona ze wzoru Gaussa.
Wzór ten ma postać
n

Me = ±

∑E
i =1

n

2
i

,

(1.)

gdzie:
E – błąd indywidualny odległości,
n – liczba odcinków (pomiarów).
O powszechności stosowania tego rodzaju obliczeń świadczy liczba opracowań,
w których je wykonywano85.
Czasem do uzyskanych wartości błędów indywidualnych stosowane są dodatkowo inne wskaźniki, jak na przykład odchylenie standardowe86. Niektórzy autorzy wpro-
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wadzają też własne metody, np. średni bezwzględny błąd odległości na odcinkach
pięciokilometrowych87.
Błędy indywidualne przestawiane bywają graficznie w postaci histogramów, co
pozwala zaprezentować ich rozrzut88. Niekiedy spotkać też można inne graficzne
metody ukazania pomierzonych błędów. Może to być wykres, na którym na jednej osi
odłożone są wartości błędów, a na drugiej sektory mapy (N, NE, E itd.) lub, w przypadku porównywania kilku map, lata ich wydania89. Zwłaszcza drugi z wykresów daje
czytelny obraz zmian dokładności np. kolejnych wydań map topograficznych wykonywanych w oparciu o coraz nowsze zdjęcia.

3.3.3. Analiza kierunków.
Stosowane metody analizy kierunków są analogiczne do tych wykorzystywanych w analizie odległości. Indywidualne błędy kątowe, będące różnicą między wartością pomierzoną azymutu a azymutem rzeczywistym, są zestawiane, a z nich obliczane są błędy średnie (gaussowskie lub ze średniej arytmetycznej)90.
Rozkład błędów indywidualnych również może być przedstawiony za pomocą
histogramu91.
Można także badać błędy na określonym odcinku, np. średni błąd kątów przy
długości ramion równej pięć kilometrów92. W przypadku map morskich badaniu poddawana jest róża kierunków. Polega to na porównaniu namiarów współczesnych z namiarami według róży z mapy dawnej93.
Analiza kierunków nie musi być tożsama z analizą azymutów, gdyż kąty mogą
być wyznaczone w oparciu o trzy punkty, zamiast o dwa i kierunek północny. A zatem
87
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metodę badania można stosować również dla planów miast pozbawionych informacji
o orientacji względem północy.

3.3.4. Analiza współrzędnych geograficznych.
Sposób postępowania przy badaniu długości i szerokości geograficznej punktów
na danej mapie wykazuje bardzo duże podobieństwo metodyczne do procedur analizy
odległości i kątów. Zatem i tutaj napotykamy na zestawienie wartości pomierzonych
i rzeczywistych, różnice indywidualne oraz średnie błędy szerokości oraz długości
obliczone ze wzoru Gaussa lub jako średnia arytmetyczna94. Mogą one być przedstawione zarówno w mierze kątowej, jak i liniowej.
Prezentacja błędów indywidualnych za pomocą histogramu znajduje zastosowanie także i w tych analizach95.
Obliczone błędy współrzędnych pozwalają na policzenie średniego błędu położenia punktów96. Określony jest on wzorem

M p = ± M ϕ2 + M λ2 ,

(2.)

gdzie:
Mφ – średni błąd szerokości geograficznej wyrażony w kilometrach;
Mλ – średni błąd długości geograficznej wyrażony w kilometrach.
Błąd ten nie jest obliczany tak powszechnie jak jego składowe, czyli błędy
szerokości i długości, chociaż wymaga to zaledwie jednego obliczenia więcej. Uzyska94
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ny współczynnik w bardzo dobry, obrazowy sposób charakteryzuje ogólną dokładność
dzieła kartograficznego.
Współrzędne stanowią elementy, których badanie, w przypadku planów miast,
napotyka na trudności. Podstawowym problemem jest brak siatki kartograficznej na
znacznej części dawnych opracowań, co zmusza do rezygnacji z analizy tego elementu.
Możliwe jest jednak skonstruowanie lokalnego układu97, w którym przyjmie się pewien
punkt za początek tegoż i zastosuje się go również na planie współczesnym. Dużo
częstsze jest określenie błędu położenia punktu w oparciu o błąd kierunku i odległości98. Wykorzystuje się do tego poniższy wzór
n

Mp =

∑ (P

2

+ E2)

i =1

n

,

(3.)

gdzie:
P – błąd kierunku wyrażony w metrach (liniowa odległość między ramionami kąta);
E – błąd odległości.

3.3.5. Analiza powierzchni.
Stosowane jest mierzenie powierzchni wybranego obszaru na mapie dawnej
i współczesnej i ich porównanie. Porównanie to jest możliwe dopiero po przeliczeniu
wyników na współczesne i takie same jednostki (dla mapy archiwalnej wykonywane
jest to według ustalonej wcześniej skali)99. Nie są natomiast wykorzystywane żadne
operacje statystyczne (np. na serii pomiarów jednostek powierzchniowych).

3.3.6. Inne analizy.
Wśród prac dotyczących badania dawnych map morskich spotkać można analizy
specyficznych elementów środowiska. Taką niewątpliwie jest sprawdzenie poprawności
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przedstawienia głębokości mórz100 lub długości linii brzegowej101. Jednak w tym przypadku wyniki badania nie muszą świadczyć o błędach popełnionych przez autorów map
dawnych. Głębokość akwenu, a w szczególności kształt i przebieg linii brzegowej to cechy bardzo zmienne w czasie nawet kilkudziesięciu lat, nie mówiąc już o kilkuset, a tyle
często dzieli powstanie mapy badanej od współczesnej, będącej probierzem dokładności.

3.3.7. Graficzne metody analizy.
Wraz z pojawieniem się i rozwojem technik komputerowych, metody graficzne
stawały się coraz bardziej popularne. Co prawda już w latach siedemdziesiątych miały
miejsce próby zastosowania metod numerycznych do analizy map dawnych102, ale dopiero ostatnia dekada przyniosła zaawansowanie technologiczne, które umożliwia np.
łatwą transformacje dawnych materiałów kartograficznych na podstawie zdefiniowanych punktów stabilnych. Są to jednak efekty zastosowania metod geodezyjnych
(p. podrozdział 3.3.8.), a nie graficzne zobrazowania wyników kartograficzno–matematycznych badań dokładnościowych, o których poniżej.
Jedną z najbardziej popularnych i najczęściej stosowanych metod prezentacji
różnic między mapą dawną a współczesną jest siatka zniekształceń103. Jej konstrukcja
polega na przeniesieniu siatki kartograficznej z mapy współczesnej na archiwalną
zmieniając przebieg jej linii zgodnie z położeniem poszczególnych elementów. Zatem
jeśli w rzeczywistości dwie miejscowości leżą na tym samym południku, a na dawnej
mapie jedna z nich przesunięta jest na wschód względem drugiej, to obraz prze100
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noszonego południka zatraci pierwotny charakter prostoliniowy i stanie się krzywą.
Końcowym efektem jest siatka, której oczka przestają być prostokątami, a stają się
nieregularnymi polami (ryc. 10). Metodę tę zastosować można również do badania planów miast, także tych, które pozbawione są współrzędnych. Należy w tym celu
stworzyć na planie współczesnym siatkę linii prostych i przenieść ją na plan archiwalny
w oparciu o szczegóły topografii miasta.

Ryc. 10. Siatka zniekształceń na mapie S. Münstera z 1540 r. (zmniejszone).

Inna metoda graficzna polega na nałożeniu na siebie mapy aktualnej i dawnej
(po uprzednim doprowadzeniu do tej samej skali) i graficzne wykazanie rozbieżności
w przebiegu rzek, pasm górskich, położeniu miejscowości itp.104 (ryc. 11).
Dane o różnicach w położeniu miejscowości w kilometrach umożliwiają stworzenie mapy, pokazującej te informacje za pomocą wydzielenia obszarów, na których
przesunięcia należą do jednej klasy (np. poniżej 5 km, od 5 do 10 km itd.)105.
Stosując te same dane można stworzyć obraz deformacji za pomocą izolinii106
(ryc. 12). Przesunięcia mogą też być zilustrowane za pomocą wektorów obrazujących
ich kierunek i wielkość107.
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Mało znaną metodą jest zsumowanie błędów odległości z danego punktu do pozostałych i przedstawienie tej wartości jako promienia okręgu o środku w danym punkcie. Uzyskuje się w ten sposób obraz dystrybucji błędów – obszary o największych błędach widoczne są od razu. Metoda ta określana jest jako metoda okręgów108.

Ryc. 11. Porównanie przebiegu rzek na mapie księstwa świdnickiego z ich przebiegiem na
współczesnej mapie (fragment).

Graficzne przedstawienie błędów odległości oraz kątów na jednej ilustracji
umożliwia również mało popularna metoda określona jako „metoda współrzędnych biegunowych”109. Polega ona na nałożeniu mapy dawnej na współczesną tak, aby jeden
badany punkt pokrywał się na obu, a następnie zaznaczenie pozycji pozostałych
punktów na obu mapach i wykreślenie linii łączących je z danym punktem (ryc. 13).
Inne oryginalne i mało popularne rozwiązanie graficzne opiera się o wykorzystanie współczynnika korelacji 110. Obliczany jest on dla par odległości między punktami (rzeczywistej i pomierzonej), przy czym każdy punkt ma zmierzone odległości do
wszystkich pozostałych, co zapewnia reprezentatywność wyniku. Im współczynnik
bliższy wartości 1, tym bardziej mapa dawna pokrywa się ze współczesną i tym
mniejsze ma zniekształcenia odległości. Metoda ta ma też swoją graficzną reprezentację
w postaci izolinii. Każdy z punktów ma przypisany współczynnik korelacji, który służy
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do interpolacji, a obliczony jest on dla odległości między danym punktem i wszystkimi
pozostałymi.

Ryc. 12. Izolinie prezentujące obszary o jednakowych wartościach wektorów przesunięć na
mapie Śląska M. Helwiga z 1561 r. (oryginał barwny, fragment)

Interesujący sposób analizy skali zaproponowała E. Krzywicka–Blum111. Polega
on na przedstawieniu zmienności skali mapy za pomocą izolinii. Wynikiem jest bardzo
poglądowy i czytelny obraz lokalnego zróżnicowania tej podstawowej cechy mapy.
Metoda opiera się na wyborze możliwie regularnie rozmieszczonych punktów stabilnych, których lokalizacja na współczesnej mapie nie budzi wątpliwości. Punkty te
tworzą wierzchołki trójkątów. Mierząc odległości między wierzchołkami i porównując
je z wartościami z mapy współczesnej otrzymujemy trzy skale dla każdego trójkąta.
Średnią arytmetyczną tych skal przypisujemy punktowi leżącemu na przecięciu
środkowych trójkąta. Postępując w ten sposób z każdym trójkątem uzyskujemy sieć
punktów, które posłużą do wykonania interpolacji i przeprowadzenia izolinii. Krzywicka–Blum zastosowała tę metodę dla dwu map z atlasu Orteliusa, natomiast B. Medyńska–Gulij dla trzech map księstw śląskich autorstwa Khünoviusa112.
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Ryc. 13. Zobrazowanie wzajemnego położenia punktów metodą współrzędnych biegunowych.

Ryc. 14. Sieć trójkątów o pogrupowanych bokach dla mapy Meklenburgii T. Stelli. Style linii
odpowiadają różnym przedziałom wartości względnych błędów odległości (fragment).

Sieć trójkątów bywa też wykorzystywana w inny sposób. Błędy względne
odległości dla poszczególnych boków trójkątów mogą zostać pogrupowane w klasy,
a same linie tworzące boki rozróżnione zgodnie z tymi klasami różną grubością lub
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stylem linii113 (ryc. 14). Pomierzona może zostać powierzchnia trójkątów na mapie
dawnej i analogicznych trójkątów na mapie współczesnej, a względne błędy powierzchni poklasyfikowane i przedstawione za pomocą różnych kolorów poszczególnych trójkątów zgodnie z przyjętymi klasami114. Sieć trójkątów dla mapy dawnej może też być
zestawiona z siecią z mapy współczesnej (poprzez przedstawienie obok lub nałożenie
na siebie)115.

3.3.8. Metody geodezyjne.
Metody geodezyjne polegają na przekształcaniu dawnej mapy w taki sposób,
aby jej geometria jak najbardziej zbliżyła się do rzeczywistej (dla mapy współczesnej).
Są to więc wszelkie transformacje „naciągające” archiwalną mapę do obecnych układów. Transformacje takie podzielić można na globalne i lokalne oraz na liniowe i nieliniowe, a wszystkie one dokonywane są w oparciu o punkty kontrolne wyznaczonych
na mapie dawnej oraz ich odpowiedniki na współczesnej).
Transformacje globalne polegają na przekształceniu obrazu (cyfrowej wersji
mapy dawnej) na podstawie parametrów, które są wspólne dla wszystkich punktów
kontrolnych116. Parametry transformacji lokalnej obliczane są natomiast oddzielnie dla
każdego punktu, a efektem jest odpowiednia deformacja tylko konkretnej części
obrazu117.
Drugi podział transformacji opiera się na zniekształceniach, jakich dokonują one
w obrazie. Transformacje liniowe, określane czasem jako afiniczne, nie zakrzywiają
obrazu – wszystkie linie proste zostają zachowane jako proste również po transformacji. Przeciwieństwem są przekształcenia nieliniowe, które mogą obraz wyginać
i zmieniać linie proste w krzywe118. Do transformacji liniowych należą: przesunięcie,
113

Pápay Gyula, „Aufnahmemethodik und Kartierungsgenauigkeit der ersten Karte Mecklenburgs von
Tilemann Stella (1525-1589) aus dem Jahre 1552 und sein Plan zur Kartierung der deutschen Länder“,
Petermanns Geographische Mitteilungen, 132, 1988, 3, s. 209-216.
114
Forstner Gustav, Oehrli Markus, op. cit.
115
Laxton Paul, op. cit.; Forstner Gustav, Oehrli Markus, op. cit.
116
Balletti Caterina, „Analytical and quantitative methods for the analysis of the geometrical content of
historical cartography”, International Archives of Photogrametry and Remote Sensing, vol. XXXIII,
2000, part B5, s. 31.
117
Guerra Francesco, Balletti Caterina, Warping algorithms for Cadastre cartography georeferencing,
<http://circe.iuav.it/labfot/download/2002ices_warping.pdf>, 2002, s. 3.
118
Baxes Gregory A., Digital image processing. Principles and applications, Nowy Jork, Chichester,
Brisbane, Toronto, Singapur, John Wiley & Sons, 1994, s. 109.
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obrót oraz skalowanie. Ze względu na znaczne, a przede wszystkim niejednorodne
zniekształcenia map dawnych, przekształcenia te rzadko znajdują zastosowanie w tego
typu badaniach.
Transformacje wykonywane są z zastosowaniem równań wielomianowych.
W przypadku transformacji liniowych są to wielomiany 1. stopnia, natomiast zastosowanie stopni wyższych zmienia charakter zniekształcenia na nieliniowy. Każdy z punktów kontrolnych wpływa na współczynniki wielomianu, a parametry przetworzonego
punktu nie są identyczne z parametrami odpowiedniego punktu docelowego. Mówiąc
inaczej – przetworzone punkty nie leżą dokładnie na krzywej określonej równaniem
wielomianowym. Odległość od tej krzywej to błąd RMS (średni błąd kwadratowy).
Powoduje to, że obrazu wynikowego nie da się idealnie wpasować w obraz wzorcowy
(czyli przetransformowanej mapy dawnej nałożyć na współczesną). Można temu
zaradzić stosując transformacje lokalne. W takim przypadku punkty kontrolne tworzą
wierzchołki trójkątów, a obraz przekształcany jest w obrębie każdego trójkąta oddzielnie z wykorzystaniem wielomianu wysokiego stopnia, co pozwala dokładnie
„naciągnąć” poszczególne punkty do ich odpowiedników na mapie współczesnej119.
Stosowanie wielomianów stopni wyższych niż drugi przy transformacjach globalnych
często prowadzi do znacznych zniekształceń. Wynika to ze złożoności przekształceń
i związaną z tym możliwością zmiany kolejności pikseli120.
Komputerowe przetworzenia obrazu pozwalają nie tylko skorygować geometrię
mapy dawnej, ale także stworzyć efektowne modele (np. nałożyć mapę dawną na trójwymiarowy model terenu121.

3.3.9. Wybór metod.
Wobec braku standardowego zestawu metod badawczych możliwości wyboru są
duże. W przypadku metod czysto liczbowych postanowiono zastosować rozwiązania
119

Można tu zaobserwować pewne rozbieżności terminologiczne. Lokalna transformacja oparta na przekształceniach w obrębie trójkątów określana jest obrazowo jako „naciąganie gumy” (ang. „rubber sheeting”), choć w literaturze anglojęzycznej stosowana jest też nazwa „warping”. Niektóre publikacje mianem „naciągania gumy” określają ogół nieliniowych transformacji, inne z kolei wielomianowymi
nazywają tylko transformacje globalne.
120
Erdas Field Guide. Przewodnik geoinformatyczny, red. Domañski Jacek, Warszawa, Geosystems Polska, 1998, s. 299.
121
Rumsey David, Williams Meredith, „Historical maps in GIS”, [w:], Past time, past place. GIS for History, red. Knowles Anne Kelly, Redlands, ESRI Press, 2002, ryc. 3.
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najczęściej wykorzystywane. Metody graficzne zobrazowania błędów wybrano sugerując się także ich popularnością, ale przede wszystkim poglądowością prezentowania
wyników (stąd zastosowania metod rzadszych, jak np. metoda okręgów, czy izolinie
ukazujące współczynnik korelacji bądź zmienność skali).
W niniejszej pracy skala planu zostanie określona jako średnia arytmetyczna
z poszczególnych skal lokalnych. Jej zróżnicowanie w obrębie planu ukazane zostanie
za pomocą izolinii. Obliczone zostaną pojedyncze błędy względne i bezwzględne odległości oraz ich wartości średnie (średnia gaussowska). Błędy odległości zilustrowane
zostaną graficznie z zastosowaniem współczynnika korelacji oraz metody okręgów.
Analogicznie zostanie obliczona średnia dla bezwzględnych błędów kierunków. Dla
poszczególnych punktów zostaną określone średnie błędy ich położenia. Porównane
zostaną także powierzchnie pomierzone na planie badanym i współczesnym, a wyniki
zaprezentowane również w formie graficznej.
Analizy te zostaną uzupełnione dwoma ilustracjami wynikającymi z zastosowania transformacji obrazu. Na badany plan naniesiona zostanie siatka zniekształceń,
ponadto plan zostanie naciągnięty do planu współczesnego.
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4. Ocena planu jako dzieła kartograficznego.
Kompleksowość podejścia do badania map i planów dawnych zakłada zarówno
analizowanie dokładności geometrycznej materiału, jak również poprawności przedstawienia treści pod względem historycznym. Pierwszym etapem powinno być jednak
zapoznanie się z planem traktowanym jako zabytek kartografii. Plan powinien być
oceniony z punktu widzenia prawideł kartografii i w porównaniu do dokonań kartografów danej epoki. Ocenie poddajemy wszystkie elementy treści planu – określamy
czy są one typowe dla ówczesnych dzieł, odstają od nich, czy też zawierają nowoczesne
rozwiązania. Metodyczne założenia oceny przedstawiono w podrozdziale 3.1., w którym dokonano także wyboru cech poddanych ocenie.

4.1. Podstawy matematyczne.
Plan Lublina d’Örkena zaopatrzony jest w skalę liniową opisaną od pięćdziesięciu do pięciuset co sto, z wyjątkiem pierwszego odcinka 50–100 (ryc. 15).
Jednostki określone są jako „kroki” („Pas”).

Ryc. 15. Skala liniowa.

Przybliżona skala liczbowa (ok. 1:3600) jest duża jak na plan przedstawiający
miasto z przedmieściami. Treść tematyczna nie jest bogata i skomplikowana na tyle,
aby niezbędny był bardzo szczegółowy rysunek. W wielu miejscach treść ogólnoinformacyjna została poddana daleko idącej generalizacji (p. rozdział 5.), zatem
mogłaby być przedstawiona w skali mniejszej. Należy jednak przypomnieć, że nie
znamy do końca celów, jakie przyświecały kartografowi przy wykonywaniu planu.
Brak jest również informacji na temat ówczesnych źródeł mówiących o planie, nie
wiemy nic o przeprowadzonych ewentualnych pomiarach i ich metodach. Wnioski na
ten temat wysnuwać można jedynie w oparciu o wyniki analiz kartometryczności planu,
co też zostanie wykonane w dalszych rozdziałach pracy.
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4.2. Objaśnienia (legenda).
W lewym górnym rogu arkusza planu znajdują się objaśnienia, oddzielone od
treści podwójną linią. Dokonując ich oceny należy pamiętać, że w czasach, gdy analizowany plan powstawał, nie zamieszczano właściwie legend w dzisiejszym znaczeniu.
Objaśnienia nie zawierały klucza do czytania użytych na planie znaków graficznych,
a jedynie wyjaśnienia literowych bądź cyfrowych oznaczeń naniesionych na plan
(rozdział 3.1.).
„Plan de la ville et fauxbourgs de Lublin” nie odstaje od ówczesnych standardów. Legenda zawiera tytuł planu, podziałkę liniową oraz datę powstania i nazwisko autora. Główną jej treść stanowi trzynaście objaśnień literowych oznaczeń zastosowanych na planie.

4.3. Zakres treści.
Pod względem zakresu treści omawiany plan można zakwalifikować jako
tematyczny, gdyż powstał na konkretne potrzeby. Był pewnego rodzaju „informatorem”
dla uczestników rokowań konfederacji tarnogrodzkiej i jednocześnie formą utrwalenia
tych wydarzeń. Niezależnie od celu, jaki przyświecał autorowi, musiał on nanieść na
plan pewien zakres ogólnych treści dotyczących przestrzeni miejskiej.
Rzeźba terenu
W przypadku Lublina ważnym elementem środowiska, decydującym o rozwoju
miasta i jego późniejszym obrazie jest rzeźba terenu. Autor szczegółowo przedstawił
krawędzie dolin, zaznaczając nawet niewielkie rozcięcia. W planach epoki rzeź-ba, jeśli
jest przedstawiona (topografia nigdy nie była ważnym elementem planów, co widać
i dziś), zaznaczana jest głównie z wykorzystaniem ujęcia perspektywicznego (poz. 3.
zał. II), które nie sprzyja precyzyjnej prezentacji topografii. Nowoczesne rozwiązania
(widoczne też na kilku innych planach, np. ryc. 3) zastosowane na omawianym planie
(p. rozdział 4.4.) pozwoliły na znacznie większą szczegółowość i jednoznaczność
informacji o terenie.
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Hydrografia
Zakres prezentacji sieci wodnej na planie jest stosunkowo szczegółowy – ukazano rzeki, zbiorniki, tereny podmokłe, a nawet drobne odprowadzenia wody. Ten
element środowiska naturalnego zawsze znajdował miejsce na planach chociażby z racji
wagi, jaką woda odgrywała w życiu miasta (cele bytowe, transport, pośrednio funkcje
obronne). Prezentowany plan nie odbiega w tym zakresie od współczesnych mu
dokonań.
Sieć ulic
Sieć ulic w mieście przedstawiona jest poprawnie. Ciągi są odrębnie oznaczone
kropkowaną linią (poza terenem Starego Miasta), a ich przebieg nie wzbudza wątpliwości również poza terenem zabudowanym (gdzie brak jest kwartałów zabudowy
wyznaczających ulice). Zastosowanie jednakowej sygnatury powoduje, że nie jest rozróżniona ranga dróg – brak jest oddzielnego wyróżnienia ulic w mieście i na przedmieściach oraz traktów poza miastem.
Z innych obiektów związanych z komunikacją na planie zaznaczono mosty,
kładki i groble.
Zabudowa
Plan przedstawia kilka rodzajów budynków. Najwyraźniej wyodrębnione są kościoły, oznaczone sygnaturą krzyża w środku (brak jest jednak wyjaśnienia samego
znaku w legendzie). Na terenie przedmieść zaznaczone są pojedyncze budynki dwu
typów. Nie są one oznaczone w legendzie, ale z ich lokalizacji można domyślać się, iż
są to znaczniejsze budowle (pałace itp.). Pojedynczych budynków brak jest natomiast
na terenie Starego Miasta, gdzie zwarta zabudowa tworzy kwartały. Jest to sposób
prezentacji typowy dla planów końca XVII i początku XVIII wieku (choć oczywiście
nie tylko) (poz. 1 zał. II, poz. 2 zał. III). Wyróżnianie pojedynczych zabudowań (nawet
w obrębie kwartałów) widoczne jest na planach, których zastosowanie tego wymagało
(plan Krakowa do celów podatkowych, ryc. 2) lub na planach prezentujących zabudowę
w ujęciu perspektywicznym, gdzie oddzielanie budynków wynika z konwencji
graficznej (poz. 4. zał. II).
Specjalnemu wyróżnieniu zostały na omawianym planie poddane budynki
związane z treścią tematyczną planu (miejsca kwaterowań, rokowań itd.). Autor
oznaczył je literami wyjaśnionymi w oddzielnym kartuszu.
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Tereny zielone i rolnicze
W kategorii terenów zielonych znajduje się znaczna liczba wydzieleń. Największą powierzchnię zajmują podmokłe łąki w dolinach rzek (właściwie można tu
mówić o dwu typach łąk – podmokłych oraz częściowo osuszonych). Tereny uprawne
reprezentuje zwarty obszar pól poza miastem i w części przedmieścia oraz nieregularny
układ poletek na przedmieściu. Zbliżone do tego ostatniego jest jeszcze oznaczenie,
które być może odpowiada ogrodom. Niestety brak jest objaśnień wszystkich oznaczeń.
Ostatnim wydzieleniem w tej kategorii są niewielkie ogrody przy rezydencjach na
terenie przedmieść.
Pod względem zakresu treści w tej kategorii informacji omawiany plan wyróżnia
się spośród innych. O ile oznaczenie łąk i pól jest częste na planach mu współczesnych,
to podział tych kategorii na mniejsze oraz wydzielenie ogrodów należących do rezydencji jest spotykane przeważnie na późniejszych, bardziej szczegółowych planach (ryc.
16).
Napisy
Brak jest niemal całkowicie napisów informujących i ułatwiających orientację.
Więcej na ten temat w rozdziale 4.5.
Dodatkowe treści ogólnoinformacyjne
Do

kategorii

dodatkowych

treści

ogólnoinformacyjnych

należą,

dość

szczegółowo przedstawione na planie, umocnienia miejskie. Zaznaczone są (choć nie
wyjaśnione w legendzie) mury miejskie wraz z bramami i basztami oraz linie
zewnętrznych umocnień z ich elementami (bramy, basteja, dwuramienniki).
Fortyfikacje są, jak to zostało powiedziane w podrozdziale 2.3., typowym elementami
treści planów miast tego okresu, zatem ich obecność na omawianym planie nie jest
niczym wyjątkowym. Mimo, iż niosą one bardzo wiele informacji historycznych
o dawnym Lublinie, to z punktu widzenia historii kartografii szczegółowość ich
przedstawienia nie wyróżnia w żaden sposób prezentowanego planu. Można nawet
powiedzieć, że są one dość skromne, ale wynika to głównie z samego charakteru
umocnień miasta – Lublin nigdy nie był twierdzą, a fortyfikacje zewnętrzne miały
bardziej charakter okopów.
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Ryc. 16. Oznaczenie ogrodów na rękopiśmiennym planie Warszawy C. Wernecka z 1732 r.
(fragment, zmniejszone).

Treść tematyczna
Zakres treści związanej z celem powstania planu, czyli rokowaniami konfederacji tarnogrodzkiej przedstawiony został w opisie objaśnień mapy (podrozdział 4.2.).
Składają się nań: kwatery mediatora i uczestników z ramienia króla, miejsce rokowań,
strefy miasta objęte dozorem obu stron oraz barykady i umocnienia strzeżone przez te
strony. Treść ową należy ocenić wysoko – większość ważnych informacji o organizacji
rokowań w mieście została na planie przedstawiona. Ponadto oznaczenia te są nieocenionym materiałem historycznym dotyczącym negocjacji, podają informacje, których
brak jest w źródłach pisanych. Dotyczy to zwłaszcza stosunków przestrzennych, jak np.
wydzielenie obszaru ograniczonego barykadami, czy lokalizacji głównych obozów obu
stron. Ogólną wysoką ocenę obniża brak informacji o miejscach kwaterowań uczestników rokowań ze strony konfederackiej. Być może było to spowodowane dużą liczbą
tych osób, a może faktem, że autor planu znajdował się w obozie przeciwnym lub
wśród osób związanych z Dołgorukowem.
Podsumowując, należy podkreślić, że zakres treści planu powinien być dostosowany do jego odbiorcy i przeznaczenia. Jeśli traktować plan d’Örkena jako kartograficzny informator dla uczestników rokowań, to należy wystawić mu wysoką notę.
Natomiast jako materiał ogólnoinformacyjny (którym jednak nie jest) plan wyróżnia się
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podejściem autora do rzeźby i terenów zielonych, pozostałe elementy należy ocenić
jako spełniające standardy epoki (fortyfikacje, opisy na mapie, zabudowa, hydrografia,
drogi).

4.4. Rozwiązania graficzne i kolorystyka.
Analizowany plan nie jest zaopatrzony w klucz do odczytania zamieszczonych
na nim znaków. Jest to typowa cecha planów tego okresu. Prezentowane w pracy plany
z przełomu XVII i XVIII wieku (załączniki II–V) nie posiadają legendy, a co najwyżej
(podobnie jak i plan d’Örkena) objaśnienia literowych oznaczeń poszczególnych obiektów. W związku z tym w poniższym podrozdziale dokonano systematycznego przeglądu sposobów graficznej prezentacji poszczególnych grup obiektów.
Zabudowa
Kilkakrotnie w prezentowanej pracy podkreślono jest, że jedynymi budynkami,
które posiadają różnicujące je oznaczenie graficzne są kościoły. Większość z nich nie
ma zachowanego kształtu. Odstępstwem od tej reguły są kościoły: brygidek (w pewnym
stopniu), bernardynów, jezuitów oraz farny. Pozostałe świątynie przedstawione są jako
prostokątne czworoboki. W kilku przypadkach można przypuszczać, że oznaczenie
takie odnosi się do kompleksu zabudowań kościelnych (dotyczy to np. kościoła i klasztoru sióstr poczętek oraz kościoła i szpitala św. Wojciecha; p. rozdział 5.3.1.). Czworoboki nie są jednak jednolite, co widać na rycinie 17.
Każda z wersji oznaczenia (również i przedstawienia topograficzne, z wyjątkiem
fary) ma w środku znak krzyża równoramiennego o zaokrąglonych ramionach. W niektórych dodana jest absyda, a w innych, w jednym z boków prostokąta, zaznaczona jest
przerwa na kształt drzwi. Kościoły narysowane są czarną linią o grubości 0,2–0,3 mm,
taką samą grubość ma krzyż w środku budynku. Wnętrze znaku jest koloru różowego,
najintensywniejszego przy krawędzi i rozjaśnianego ku jej środkowi.
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Ryc. 17. Trzy typy oznaczeń budynku kościoła (od lewej: prostokąt – tu kościół św. Józefa,
budynek z zaznaczoną absydą – cerkiew Przemienienia Pańskiego oraz budynek z oznaczonym
wejściem – kościół św. Agnieszki).

Podobnie przedstawione są budynki świeckie – także koloru różowego, który
(w przeciwieństwie do kościołów) w miarę jednolicie wypełnia kontur obiektu. Również grubość linii jest taka sama jak w przypadku świątyń (0,2–0,3 mm), jedynie
miejscami grubsza (0,4 mm). Czarną linią tej samej grubości wykreślone są również
kwartały zabudowy.
W przypadku niektórych budynków zaznaczone są wejścia do nich. Sposób ich
przedstawienia jest zmienny i niezwiązany z przeznaczeniem budynku (ryc. 18).

Ryc. 18. Dwa typy oznaczenia wejścia (od lewej: kościół św. Pawła, Zamek, Katedra, pałac na
ul. Królewskiej).

Ulice
Drogi przedstawione są czarną linią złożoną z krótkich (0,1–0,2 mm) odcinków
(ryc. 19). Jedynie niektóre z nich są dłuższe, przyjmując formę kresek, podczas gdy
większość to właściwie kropki. Zaznaczenie ulic oddzielną sygnaturą było na ówczes-
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nych planach rzadkością. Najczęściej szlaki komunikacyjne wewnątrz miasta „powstawały” same, poprzez ograniczenie ich kwartałami zabudowy (ryc. 19).

Ryc. 19. Oznaczenie ulic wewnątrz miasta (od lewej: plan badany, rękopiśmienny plan
Warszawy C. Wernecka z 1732 r. oraz plan Nijmegen de Letha z 1739 r. (zmniejszony)).

Fortyfikacje, mury miejskie i posterunki.
Fortyfikacje wykreślone są liniami różnej grubości. Trzecia linia umocnień zaznaczona jest czarną kreską o grubości 0,3–0,4 milimetra. Znacznie większe zróżnicowanie ma miejsce w przypadku linii czwartej. Na długim odcinku grubość linii jest
taka sama, jak przy poprzednich umocnieniach, jednak między bastionem, a końcowym
odcinkiem przy krawędzi doliny Czechówki zwiększa się do 0,6–0,7 milimetra. Bramy
w fortyfikacjach rysowane są kreską 0,3 milimetra. Lublin nigdy nie był miastem
ufortyfikowanym, dlatego przedstawione umocnienia są dość skromne. Skromna jest też
ich forma graficzna. Pojedyncza kreska przedstawia linię umocnień oraz poszczególne
jej dzieła (dwuramienniki, bastiony). Od zewnętrznej strony zasygnalizowane jest nachylenie terenu (za pomocą kresek stromości). Podwójną linią narysowane są jedynie
bramy w fortyfikacjach (ryc. 20). Wyraźnie odbiega to od bogatego obrazu fortyfikacji
na planach przełomu XVII i XVIII wieku. Znaczna część tych planów powstała w celach militarnych i przedstawiała bardziej ufortyfikowane miasta niż Lublin, co w pewnym stopniu tłumaczy różnice graficzne (ryc. 20). Należy teżpodkreślić, że na planie
d’Örkena umocnienia stanowią element wyraźny, ale nie wybijający się, podczas gdy na
części planów mu współczesnych fortyfikacje dominują w kartograficznym obrazie
miast.
Mury miejskie naniesione są wyraźnie grubszą linią (ciemnoczerwona kreska
o grubości 0,4–0,5 milimetra) niż większość obiektów na planie. Grubość ta dochodzi
nawet do 0,7 mm w części wschodniej. Grubszą linią (0,5 mm) przedstawiony jest także
zarys zewnętrznych murów zamkowych.
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Ryc. 20. Fragmenty fortyfikacji na planie badanym i planie Nijmegen z 1739 r. (zmniejszone).

Ciekawym znakiem graficznym jest oznaczenie barykad (posterunków) sił konfederackich i królewskich. Składa się on z podwójnej linii (każda 0,2–0,3 mm grubości), która na zewnątrz z obu stron obrysowana jest krótkimi kreskami. Całość znaku ma
prawie milimetr grubości i wypełniona jest kolorem ciemnożółtym. Jedna z barykad
(największa) rozdzielona jest na cztery części.
Tereny zielone
Tereny zielone przedstawione są odcieniami koloru zielonego. Dla pól jest to
zielono–żółty, dla łąk mocniejszy zielony, miejscami zielono–brązowy. Pola w obrębie
miasta i poza nim oraz tereny zielone przy krawędzi doliny Bystrzycy zaznaczone są
czarną kreską o grubości 0,1–0,2 milimetra. Grubsze są linie w sygnaturze łąk (ryc. 21)
w dolinach rzek – 0,2–0,3 mm (cały znak ma milimetr do dwóch milimetrów wysokości
i 3 mm szerokości w podstawie).
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Ryc. 21. Oznaczenie łąk w dolinach rzek.

Sposób oznaczenia na planie pól i łąk nie odbiega od dokonań ówczesnej kartografii, dzieło wyróżnia jedynie obecność na nim ogrodów wewnątrz miasta (położonych
przy rezydencjach). Tego typu wydzielenie spotyka się na niewielu planach, interesująca jest również jego forma graficzna – schematyczne przedstawienie regularnego
ogrodu (ryc. 22).

Ryc. 22. Oznaczenie pól oraz ogrodów (od lewej: badany plan, plan Warszawy Coquarta
(oryginał barwny), badany plan oraz rękopiśmienny plan Warszawy Wernecka).

Rzeźba terenu
Ukształtowanie powierzchni przedstawione jest na badanym planie za pomocą
kresek sygnalizujących zbocza i naniesionych prostopadle do nich. Pokrywają one
powierzchnię planu przy krawędziach dolin rzecznych, a także na zewnątrz linii fortyfikacji. Kreski mają grubość 0,1–0,2 mm, narysowane są kolorem czarnym, a obszar
zakreskowany jest podkolorowany zielonkawo. Przedstawiony sposób prezentacji rzeźby dawał tylko ogólne wyobrażenie o jej formach, niemniej jednak w owych czasach

57

był nowością – pojawił się dopiero w drugiej połowie XVII wieku (p. podrozdział 2.1.).
Z tego względu oceniany plan należy uznać za dobry. Wiele współczesnych mu opracowań pokazywało ukształtowanie terenu wyłącznie metodą perspektywiczną lub w połączeniu właśnie z kreskami (ryc. 23).

Ryc. 23. Metody przedstawiania rzeźby terenu (od lewej: badany plan, plan Nijmegen Brakela z
1719 r. oraz plan Jerozolimy Bernarda z roku 1720).

Ryc. 24. Sposoby prezentacji hydrografii (od lewej Czechówka i staw na niej oraz Bystrzyca).

Hydrografia
Rzeki przedstawione są dwoma sposobami. Bystrzyca, większa z nich, narysowana została podwójną, równoległą kreską o zróżnicowanej grubości. Cieńsza z nich
ma 0,1 mm, grubsza – 0,3–0,4. Czechówka wykreślona jest linią pojedynczą o grubości
0,3–0,4 milimetra. Cienką (0,1 mm) linią obwiedzione są zbiorniki na Czechówce. Graficzne sposoby prezentacji hydrografii przedstawiono na ryc. 24. W przeciwieństwie do
wielu planów z tego okresu rzeka nie ma wypełnienia. Wynika to jednak z niewielkiej
szerokości jej koryta i braku możliwości zaprezentowania dodatkowych oznaczeń
wewnątrz obszaru ograniczonego dwoma liniami. Wypełnienie kolorem widoczne jest
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natomiast w przypadku stawów. Jest to ten sam kolor, jak dla podmokłych łąk,
dodatkowo rozjaśniany ku wnętrzu obszaru.
Podsumowując ocenę zastosowanych rozwiązań graficznych należy podkreślić,
że plan nie odstaje pod tym względem od ówczesnych dzieł kartograficznych.
Na plus wyróżniają się zaznaczone sygnaturą liniową ulice – na innych planach
z epoki ulice zwykle są wyznaczone liniami zabudowy, nie posiadają własnego znaku
graficznego.
Ciekawe jest także naniesienie przez kartografa ogrodów wewnątrz miasta.
Podkreślić należy zastosowanie stosunkowo nowej metody prezentacji rzeźby
terenu i całkowitą rezygnację z ujęcia perspektywicznego.
Słowo wyjaśnienia należy także poświęcić kolorystyce. Plan jest podkolorowany, jednak różnica tonacji w obrębie jednej barwy wskazuje na pewne zmiany
(p. także podrozdział 4.6.). Dlatego trudne jest ocenienie pierwotnej kolorystyki planu.

4.5. Opisy na planie.
Dodatkowe treści na planie przekazywane za pomocą napisów są nieliczne. Kilkanaście literowych oznaczeń wyjaśnionych jest w legendzie, wewnątrz planu występują jedynie trzy typy opisów. Trzykrotnie pojawia się „vieille Fortification” przy 3. i 4.
linii fortyfikacji, czyli przy tych umocnieniach, które w czasie powstawania planu były
wyraźnie w przestrzeni miasta, nie miały już jednak (jak głosi i sam napis – „stare fortyfikacje”) znaczenia obronnego.
Drugi typ opisów stanowią podpisy dróg wychodzących z miasta. Każdy z nich
podaje miejscowość, do której dana droga prowadzi, przy czym interesujące jest to, że
większość z nich to miejscowości w sąsiedztwie Lublina. Autor nie potraktował tych
dróg jako szlaków ponadregionalnych – brak jest np. określenia „droga na Kraków”,
zamiast tego droga przez Krakowskie Przemieście prowadzi do Bełżyc. Opisy te to:
– „Chem. de Belzyc” – droga na Bełżyce – przedłużenie linii dzisiejszej ulicy
Krakowskie Przedmieście;
– „Chemin de Jaroslaw” – droga na Jarosław – przedłużenie linii dzisiejszej ul.
Narutowicza;
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– „Chemin de Lęczno” – droga na Łęczną – od skrzyżowania traktów przy
karczmie Budzyń na wschód;
–

„Chemin de Piaski” – droga na Piaski (chodzi o miejscowość, a nie
przedmieście Lublina) – od wspomnianego skrzyżowania na południowy
wschód (analogicznie do dzisiejszej ul. Mełgiewskiej);

– „Chemin de Głusko” – droga na Głusk – od wyżej wymienianego zbiegu
traktów na południowy zachód wzdłuż doliny Bystrzycy.
Brak jest opisów ulic w mieście, choć oczywiście nazwy te już wtedy funkcjonowały. Podobnie brak jest jakichkolwiek opisów budynków. Nie są podane ani ich
przeznaczenia, ani nazwiska właścicieli, nie ma też wezwań kościołów, choć obiekty te
są wyróżnione odrębną, im tylko przypisaną sygnaturą.
Ostatnim napisem na planie jest hydronim „Stara Rzeka” dotyczący Bystrzycy.
Nie licząc nazw miejscowości, jest to jedyny napis po polsku. Można z tego wnioskować, że określenie „Stara Rzeka” funkcjonowało jako nazwa własna.
Wszystkie napisy wykonane są tym samym starannym, lecz niezbyt ozdobnym
pismem.

4.6. Jakość techniczna.
W przypadku dzieł rękopiśmiennych kwestia jakości technicznej sprowadza się
do sposobu wykonania oraz użytych materiałów. Niewiele można powiedzieć o papierze, na którym wykreślono plan. Obecnie jest on podklejony na gruby arkusz, co uniemożliwia m.in. odnalezienie ewentualnych znaków wodnych. Grubość linii na planie
waha się od 0,1 do 0,7 mm, a podstawowa to 0,2–0,3 milimetra. Ówcześnie w powszechnym użyciu były praktycznie dwa narzędzia piśmiennicze – trzcinka i gęsie
pióro. Trzcinka wykorzystywana była jedynie do wykonywania dużych napisów, zatem
w tym przypadku można ją wykluczyć. Prawdopodobnie do wykonania całego planu
(czarnych linii, a więc napisów i treści) wykorzystano jedno pióro. Narzędzie to, mimo
pozornej prostoty, umożliwiał tworzenie złożonych i zróżnicowanych prac. W wieku
XVII i XVIII oraz na początku XIX wykorzystywano pióra, które nie miały punktowego zakończenia, były sztywne i miały szeroko ściętą (na różne sposoby) końców-
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kę122. Dlatego też jedno pióro pozwalało na wykonywanie linii różnej grubości, w zależności od sposobu kontaktu końcówki z papierem. W przypadku niektórych napisów
widać na planie pomocnicze bazowe linie dla tekstu (np. przy opisach fortyfikacji).
Podkolorowanie planu wykonano najprawdopodobniej pędzlem i akwarelami.
Technika ta w pewnym stopniu mogłaby tłumaczyć zróżnicowanie kolorów w obrębie
jednego znaku powierzchniowego.

4.7. Kompozycja.
Ogólną kompozycję planu należy ocenić wysoko. Znaczna część arkusza
pokryta jest rysunkiem, Fragmenty najbardziej puste znajdują się w obu wschodnich narożnikach. Jeden z nich został przez autora graficznie dociążony zgrupowaniem
napisów (opisów kierunków dróg), w drugim umieszczono legendę. Centralną część
arkusza zajmuje obszar, który (z racji przeznaczenia planu) interesował kartografa
najbardziej, a mianowicie Stare Miasto, gdzie toczyły się rokowania. Treść wypełnia
jednak cały arkusz, nie została ona ograniczona do terenu bezpośrednio wchodzącego
w obszar zainteresowań. Zwiększa to walory planu jako materiału źródłowego, a także
podwyższa ocenę kompozycji – brak jest „białych plam”.
Można mieć wątpliwości, czy do przedstawienia powyższych zagadnień niezbędny był tak duży arkusz (p. również rozdział 4.1.). Czy autor nie mógł ograniczyć
się tylko do centrum miasta (np. bez Kalinowszczyzny i wschodniego brzegu Bystrzycy)? Nie znamy jednak do końca celów, jakie przed d’Örkenem postawili jego mocodawcy. Ponadto należy zauważyć, że treść planu bardzo dobrze odzwierciedlona jest
w tytule („Plan miasta i przedmieść Lublina”).
Walory dekoracyjne planu są niewielkiej. Wynika to zapewne także z owych celów (plan był bardziej dziełem opracowanym na konkretną chwilę). Brak jest ozdobnych obramowań, kartuszy, scen rodzajowych, tak charakterystycznych dla planów
z epok wcześniejszych, ale i dla dzieł tego okresu. Pamiętać trzeba jednak, że większość
planów rękopiśmiennych była wykonywana w jednym egzemplarzu, nie była powielana, co zawężało krąg odbiorców. Z tego też względu dekoracyjność oprawy graficznej
planów rytowanych jest nieporównywalnie większa od rękopiśmiennych (ryc. 25).
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Ryc. 25. Ozdobny kartusz z planu Marsylii Razauda z 1743 r.

Podsumowując – plan jest skomponowany racjonalnie (zminimalizowanie pustych przestrzeni), arkusz wykorzystany w całości, natomiast dekoracyjność opracowania jest niska, co wynika jednak głównie z przeznaczenia i techniki wykonania planu.
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5. Analiza treści planu.
Analizie treści planu przyświecają dwa główne cele. Pierwszym jest sprawdzenie wiarygodności planu jako materiału historycznego, a więc określenie, czy przestrzeń miasta przedstawiona jest poprawnie, czy naniesione są obiekty, które w danym
czasie istniały, czy poprawnie wykreślone są szlaki komunikacyjne i użytkowanie
terenu itp. Dobre poznanie treści planu i historycznej przestrzeni miasta stanowi krok do
wyboru punktów stabilnych użytych do analizy kartometrycznej. Jest to drugie z zadań,
którym służy analiza opisowa. Jej metodyka oraz wybór elementów analizowanych
przedstawiono w rozdziale 3.2.

5.1. Układ, zasięg i legenda.
5.1.1. Układ i zasięg planu.
Badany plan zorientowany jest na północ. Wymiary wewnętrznej ramki planu są
następujące: część górna 783 mm, dolna 777,5 mm, lewa 565 mm oraz prawa 557 milimetrów.
Określenie zasięgu planu i odniesienie do współczesnego miasta jest najprostsze
w przypadku lewej (zachodniej) krawędzi. Granica miasta jest właściwie fizycznie
obecna – stanowi ją linia dawnych fortyfikacji miejskich, na zachód od których znajdują
się jedynie pola. Linia ta pokrywa się z przebiegiem obecnej alei Piłsudskiego i ulicy
Lipowej oraz z brzegiem Ogrodu Saskiego i ul. Lubomelskiej aż po dolinę Czechówki.
Podobnie przedstawia się sprawa dolnej (południowej) krawędzi planu. Obiektem, który wyznacza zasięg treści jest linia Bystrzycy. Biegnie ona skośnie w stosunku
do dolnej ramki, w związku z czym widoczne są tereny położone na prawym brzegu
rzeki – Bronowice i Tatary. Tereny te pozbawione są jednak elementów, w oparciu
o które można dokładniej wyznaczyć zasięg planu w tym kierunku. Obiektem leżącym
najbardziej na południe jest most na Bystrzycy na obecnej ul. Zamojskiej. Od północy
plan ogranicza linia Czechówki oraz krawędź jej doliny. Czytelnym obiektem wysuniętym najbardziej w tym kierunku jest kościół karmelitów trzewiczkowych (obecnie przy
ul. Biernackiego).
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Najbardziej „otwarty” jest prawy (wschodni) kraniec planu. Brak jest biegnących równolegle do ramki obiektów, które pozwalałyby jednoznacznie określić zasięg.
Najdalej na wschód zidentyfikować można, znajdujące się w obrębie Przedmieścia
Kalinowszczyzna, kościół p.w. św. Agnieszki i most na Bystrzycy. Na prawym brzegu
rzeki widoczne są zabudowania Tatar, wśród których znajduje się prawdopodobnie
karczma „Budzyń” (p. podrozdział 5.3.).

5.1.2. Legenda.
Legenda (ryc. 26) umieszczona została w prawym górnym rogu i zawiera 13
opisowych pozycji (oznaczonych literami od A do N) poprzedzonych tytułem planu.
Całość legendy wykonana jest w języku francuskim.
Tytuł planu ma postać „Plan De La Ville et Fauxbourgs de LUBLIN” („Plan
miasta i przedmieść Lublina”). Na dole legendy znajduje się skala liniowa oraz data
wykreślenia wraz z nazwiskiem autora. Poniżej znajduje się wyjaśnienie poszczególnych punktów legendy.
A – kwatera księcia Dołgorukowa, mediatora carskiego. Nazwisko tegoż w polskiej literaturze zapisywane jest „Dołgoruki” bądź (zgodnie z oryginalnym brzmieniem)
„Dołgorukow”. Na planie zapisano „Dolgorucki”, a więc z dodanym „c” oraz „l” zamiast „ł”, co wynika zapewne z użytego języka francuskiego. Może też dowodzić
obcego pochodzenia autora planu, któremu nieznana była litera „ł”. Skrót „S. A.” to
„Son Altesse” – „jego wysokość”.
B – seminarium jezuitów, będące kwaterą biskupa kujawskie-go, plenipotenta
(w domyśle – królewskiego). Biskupem tym był Konstanty Szaniawski.
C – ostatnie z miejsc kwaterowań, pałac (dziś nazywany raczej kamienicą),
w którym mieszkał drugi z przedstawicieli króla, hrabia Flemming. Skrót „S. E.” oznacza „Son Eminence” – „jego eminencję”.
D – Trybunał, gdzie miały miejsce rokowania.
E i F – obozy obu stron (odpowiednio królewski i konfederacki) na Rynku przy
Trybunale.
G – Brama Krakowska, strzeżona przez wojska królewskie.
H – druga z bram (nazwana tu Zamkową), strzeżona przez siły konfederatów.
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I – Przedmieście Krakowskie („fauxbourg de Cracovie”) – teren zajęty przez
wojska królewskie.
K – dzielnica żydowska (nazwana tu ulicą – „Rue de Juits”) – obszar zajęty
przez siły konfederackie.

Ryc. 26. Legenda planu (zmniejszone).
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L i M – posterunki obu stron konfliktu, które wyznaczały tereny przez te strony
zajęte. Obszary opisane zostały w poprzednich punktach objaśnień (litery I i K).
N –Zamek.

5.2. Układ ulic i placów.
Załącznik VIII przedstawia badany plan wraz z podpisanymi ulicami. Kolorem
granatowym naniesiono dawne nazwy ulic, funkcjonujące w czasie powstawania planu.
Kolorem czerwonym podano nazwy współczesne lub te, które nie zmieniły się do dziś.
Kursywą i w nawiasach zapisano współczesne nazwy ulic, których przebieg tylko
w pewnym stopniu nawiązuje do przedstawionych na planie.
Niniejszy podrozdział nie zawiera dokładnego opisu sieci ulic. Składają się nań
głównie opisy problemów napotkanych podczas identyfikacji dróg na planie. Podrozdział uzupełnia się wzajemnie z załącznikiem VIII.
Główną ulicą dzisiejszego centrum miasta jest ul. Krakowskie Przedmieście. Jej
zaczątkiem był trakt prowadzący od Bramy Krakowskiej na zachód. Przebieg tej drogi
w obrębie miasta nie pokrywa się jednak z linią głównego szlaku Starego Miasta, stąd
przypuszczenia dotyczące innego przebiegu owego traktu. Według Gawareckiego mógł
on pierwotnie prowadzić dzisiejszymi ulicami Kozią, Narutowicza i Peowiaków1.
W XVIII wieku (co widać na planie) ranga pierwszego odcinka Krakowskiego Przedmieścia nie budziła już wątpliwości - była to ulica szeroka, gęsto zabudowana i brukowana aż do szańców. O jej randze świadczy też ówczesna nazwa – „platea Magna”
(„ulica Wielka”)2. W miejscu, w którym trakt krakowski dochodził do linii dzisiejszej
ul. Staszica widać jego rozgałęzienie. Odbiegająca na północny zachód droga to trakt
mazowiecki, biegnący później północnym brzegiem Czechówki3. Rozgałęzienie, wraz z
linią fortyfikacji, tworzyło plac zwany Na Rozdrożu, będący zaczątkiem dzisiejszego
placu Litewskiego.
Trakt mazowiecki omijał od północy kościół bonifratrów i biegł mniej więcej
linią dzisiejszej ul. I Armii Wojska Polskiego. Na tym odcinku krzyżował się on z ulicą

1

Gawarecki Henryk, O dawnym Lublinie, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1974, s. 26-27.
Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, Ulicami Lublina, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1976,
s. 105.
3
Dybała Jerzy, op. cit., s. 77.
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biegnącą podobnie jak obecna Ogrodową. Nie jest to jednak zaczątek tej ulicy, gdyż
Ogrodowa powstała jako nowowytyczona ulica dopiero w drugiej połowie XIX w.
Następnie omawiana droga rozgałęzia się. Jedna z odnóg łączy się z Krakowskim Przedmieściem, druga biegnie w kierunku umocnień. Jest to rejon dzisiejszych
ulic Wieniawskiej, Lubomelskiej i Ewangelickiej. Droga biegnąca na północ ku dolinie
Bystrzycy to współczesna ul. Spokojna bądź Lubomelska.
Rozstrzygnięcie wątpliwości, którą z ulic jest ta droga jest bardzo trudne. Za
zindentyfikowaniem jej jako ul. Spokojnej przemawiają następujące fakty:
–

odległość od linii fortyfikacji – współczesna ul. Lubomelska biegnie
równolegle do wschodniego krańca Ogrodu Saskiego (a więc linii
fortyfikacji) w bardzo niedużej odległości od niego (50 – 70 metrów),
a na planie badanym odległość ta jest nawet trzy razy większa
(odległość linii tej ulicy od fortyfikacji jest znaczna również na innych, bardziej wiarygodnych kartometrycznie planach Łęckiego
z 1783 i Bekiewicza z 1829 roku);

–

usytuowanie względem północnego krańca fortyfikacji – na planie
widać, że linia umocnień kończy się nad doliną Czechówki, gdzie
przebiega równoleżnikowo; współcześnie fragment ten identyfikowany jest z dużym dwupoziomowym wzniesieniem u zbiegu ul.
Lubomelskiej i ul. Czechowskiej4, omawiana droga znajduje się na
wschód od tego miejsca, a zatem nie może to być ul. Lubomelska;

–

niewielka odległość badanej linii od głębokiej dolinki, obecnie wykorzystywanej przez ul. Ogrodową; biorąc nawet pod uwagę błąd autora
(na planach późniejszych odległość ta jest większa) trudno byłoby
między nimi umieścić kolejną ulicę – Spokojną (a tak należałoby
postąpić, gdyby badaną drogę uznać za ul. Lubomelską);

–

naprzeciwko współczesnej ul. Spokojnej, po drugiej stronie doliny
Czechówki, znajduje się sucha dolina, którą mógł biec szlak widoczny
na planie.

Na korzyść rozpoznania badanej drogi jako ul. Lubomelskiej zaliczyć należy poniższe argumenty:

4

Teodorowicz–Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Michalski Łukasz, op. cit., s. 132.
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–

staw na Czechówce spiętrzony był na wysokości mniej więcej dzisiejszej ul. Spokojnej5, tymczasem omawiany trakt przecina staw na pół
(groblą, o której również wspomina Gawarecki6);

–

na planie widać, że droga przebiega w północnej części suchą dolinką;
współczesna Lubomelska obniża się ku dolinie Czechówki, podczas
gdy w dzisiejszej topografii miasta brak jest dolinki w przedłużeniu
ul. Spokojnej;

–

długa tradycja takiego właśnie identyfikowania tejże drogi.

Argumenty za drugim rozwiązaniem wydają się być słabsze. Wątpliwości budzi
sposób przedstawienia stawu na planie, przebieg ulic na planach późniejszych także
zdaje się potwierdzać pierwszą tezę. Jedynie fakt braku naturalnego obniżenia w przedłużeniu współczesnej ul. Spokojnej mocno przemawia na korzyść drugiego rozwiązania.
Ostatecznie zdecydowano się na weryfikację lokalizacji punktu za pomocą pomiarów. Przyjęto obie możliwości za równoprawdopodobne i dokonano analizy błędu
względnego odległości dla obu przypadków (p. podrozdział 6.1.). Mniejszą wartość
miał błąd dla pomiarów dokonanych przy założeniu, że punkt ten znajduje się w przedłużeniu ul. Spokojnej i tak też postanowiono przyjąć.
Równolegle do ul. Spokojnej biegnie droga odchodząca od traktu mazowieckiego i prowadząca do doliny Czechówki, którą przekracza dużą kładką. Jest to dzisiejsza
ul. 3 Maja i (zbiegają-ca do doliny) ul. Dolna 3 Maja. Omawiana droga połączona jest
ul. Spokojną ciągiem odpowiadającym dzisiejszej ul. Chmielnej i ul. Czechowskiej
(pierwotnie mianem „Czechowskiej” określano ciąg prowadzący od miasta do młyna na
Czechówce przy stawie oraz do wsi Czechów7).
Kolejna z równoległych do Spokojnej ulic odbiega na północ od dzisiejszej
Radziwiłłowskiej (noszącej taką nazwę od drugiej połowy XIX w., wcześniej było to
przedłużenie obecnej Zielonej i element wspomnianego traktu ku Czechówce). Nie jest
to jednak współczesna ul. Niecała - jej prawdopodobna lokalizacja wypadałaby
pomiędzy Niecałą a kościołem Niepokalanego Poczęcia NMP. Świadczyć o tym może
jej usytuowanie względem owego kościoła, Pałacu Lubomirskich oraz skarpy doliny
Czechówki.
5

Gawarecki Henryk, O dawnym..., s. 46
ibid.
7
Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, op. cit., s. 98-99.
6
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Ostatnia z biegnących od centrum ku północy ulic to Świetoduska. Trakt ten
przekracza rzekę groblą (prawdopodobnie), aby po drugiej stronie doliny natrafić na odgałęzienie traktu mazowieckiego, prowadzącego w kierunku zamku i Kalinowszczyzny
oraz na trakt wiodący, obok ówczesnego kościoła karmelitów trzewiczkowych, na
północ do Lubartowa.
Na terenie dzielnicy żydowskiej zabudowa jest drobna i pocięta krótkimi
uliczkami, które obiegają Wzgórze Zamkowe. Teren przedzielony jest Czechówką,
przez którą poprowadzony jest most. Ulica biegnąca przez most łączy się na drugim
brzegu z linią drogi na Kalinę, prowadzącą do kościoła franciszkanów. Wielkość tej ulicy, wyraźne ograniczenie kwartałami zabudowy i niezakłócony drobnymi budynkami
przebieg pozwala określić ją jako główną ulicę tego „miasta w mieście”. Dodatkowo
potwierdza to legenda planu, która tu lokuje wojska konfederackie, nazywając to miejsce „ulicą żydowską”. Wojska królewskie znajdują się natomiast na Krakowskim Przedmieściu. Tworzy to opozycję Krakowskie Przedmieście – ulica (dzielnica) żydowska,
zestawiająca dwa ważne i odrębne elementy przestrzeni miejskiej (choć formalnie do
miasta nie należące). Analiza późniejszych planów (Łęckiego i Bieczyńskiego) pozwala
stwierdzić, że ta główna ulica to Szeroka – centrum i oś dzielnicy żydowskiej.
W części miasta położonej na południe od ul. Krakowskie Przedmieście jest
znacznie mniej ulic, niż w części północnej. Najbardziej na zachód położona jest linia
ulicy Lipowej, biegnącej wzdłuż fortyfikacji miejskich. Taki przebieg ulicy (jako drogi
podwalnej) skłonił nawet badaczy do określenia Lipowej mianem lubelskich Plant8.
Droga ta krzyżuje się z ul. Panny Marii (nazwa od kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej),
od której odchodzą trzy ulice. Jedna z nich (prowadząca na zachód, a później na północ,
zaczynająca się naprzeciwko wspomnianego kościoła) to linia dzisiejszej ul. Peowiaków i ul. Kołłątaja, łącząca ul. Panny Marii z Krakowskim Przedmieściem. Gawarecki
i Gawdzik podają, że ul. Kołłątaja powstała ok. 1830 roku po zlikwidowaniu zachodniej
części ul. Wizytkowskiej (obecnie Peowiaków) 9. Na planie widać jednak, że jeszcze
przed przybyciem Wizytek do Lublina (co miało miejsce kilka lat po powstaniu planu)
i zagospodarowaniem terenu przy III linii fortyfikacji, od ul. Wizytkowskiej biegła droga, odpowiadająca późniejszej ul. Kołłątaja. Wątpliwości wzbudza także identyfikacja
drugiej z ulic, odbiegającej od ul. Panny Marii (dzisiejszej Narutowicza) ku ul. Lipowej.
Można ją utożsamiać z dzisiejszą ul. Okopową (warto zauważyć, że nazwa tej ulicy
8
9

Teodorowicz–Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Michalski Łukasz, op. cit., s. 134.
Gawarecki Henryk, Gawdzik Czesław, op. cit., s. 104.
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nawiązuje właśnie do „okopów” – fortyfikacji, ku którym prowadziła), jednak problem
stanowi miejsce, w którym łączy się ona z ul. Lipową. Według rozpoznania elementów
fortyfikacji punkt ten znajdowałby się bardziej na południe niż obecne skrzyżowanie
tychże ulic. Współcześnie ul. Okopowa biegnie na zachód z lekkim odchyleniem ku
północy, na planie d’Örkena ma ona przebieg wschód–zachód. Możliwe jest, że w tym
przypadku autor planu nie zniekształcił geometrii i Okopowa faktycznie łączyła się z ul.
Lipową w okolicach dzisiejszego placu między cmentarzem a dawnym wylotem ul.
Obrońców Pokoju. Przemawiać może za tym dodatkowo fakt, że tereny, przez które
biegła nie były obszarem zabudowanym, a układ niezainwestowanych działek
nienależących do miasta mógł ulegać znacznym zmianom.
Od cypla Żmigrodu prowadzi ku Bystrzycy droga przecinająca łąki w dolinie
i rzekę. Dziś taki przebieg ma ul. Zamojska. Na planie brak jest zaznaczonego mostu,
co świadczyć może o (jeszcze ówcześnie) drugorzędnej roli tego traktu. Potwierdza to
również przebieg drogi na Piaski – przez Kalinowszczyznę i Tatary. Jednak już na
starszym o kilkadziesiąt lat widoku Maszewskiego przeprawa przez rzekę w tym miejscu odbywa się po moście. Taka sama sytuacja przedstawiona jest na planie Łęckiego.
Układ ulic na obszarze Starego Miasta jest niemal niezmieniony do dnia dzisiejszego. Warto jednak zwrócić uwagę na dwa fakty. Na planie brak jest przejścia, które
dziś nosi nazwę ulicy Ku Farze, a które istniało (choć nie jako ulica) do końca XVIII
w. (przywrócono je w latach 50. XX wieku10). Znacznie istotniejszy jest obraz uliczki
prowadzącej z Rynku ku ul. Jezuickiej (obecnie jest to ul. Gretza–Gruella). Jej wylot
znajdować powinien się przy dzisiejszej Bramie Trynitarskiej. Niezachowanie przez
autora planu kształtu sieci ulic Starego Miasta doprowadziło do poważnego zniekształcenia obrazu tej części Lublina, co omówione jest w następnym rozdziale.

5.3. Zabudowa.
5.3.1. Kościoły.
Ze wszystkich budynków zaznaczonych na planie, oddzielnie wyróżnione są tylko kościoły (nie licząc tych obiektów, które znalazły się w legendzie). Oznaczenie to

10

ibid., s. 76.
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ma postać sygnatury punktowej o kształcie krzyża z zaokrąglonymi końcami ramion,
umieszczonej wewnątrz znaku budynku. Znamienne jest, że część kościołów przedstawiona jest topograficznie, większość natomiast jako budynki prostokątne, przy czym
te o odwzorowanych kształtach znajdują się w centralnej części planu. Może to wskazywać, że przy opracowowywaniu planu autor korzystał ze starszych materiałów (których nie znamy). Z drugiej jednak strony być może d’Örken podczas pobytu w mieście
lepiej poznał jego ścisłe centrum i miał okazje do wykonania fragmentarycznych pomiarów.
Numeracja i kolejność opisów kościołów zgodna jest z numeracją przedstawioną
na rycinie 27.
1. Kościół św. Eliasza Proroka (obecnie przy ul. Biernackego) z klasztorem karmelitów trzewiczkowych ufundowanym w 1680 r.11 przy tzw. dyskim gościńcu, na
przeciwnym (względem miasta) brzegu rzeki Czechówki. Świątynia murowana stanęła
jednak dopiero w latach czterdziestych następnego wieku12. Jeszcze w pierwszej połowie XIX w. była to miejsce spokojne, należące bardziej do przedmieść, niż do Lublina.
Sierpiński pisał, że „położenie klasztoru wzgórzyste, wśród czystego powietrza na
odosobnieniu prawie od zabudowań miéjskich.”13 Na planie kościół znajduje się przy
samej krawędzi doliny. Nie jest natomiast zaznaczony cypel Lemszczyzny, widoczny
chociażby na planie Łęckiego, starszym o ok. siedemdziesiąt lat. Wyraźne jest jednak
wcięcie krawędzi, tworzącej jakby boczną dolinkę, przy której (zgodnie ze stanem
faktycznym) znajduje się kościół.
2. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Staszica.
Kościołowi towarzyszył klasztor, a zamieszkujące go zakonnice nazywano, od wezwania kościoła, poczętkami (podobnie jak ulicę, która wcześniej nazywała się właśnie Poczętkowską). Kompleks ten powstał w połowie XVII wieku. Na planie kościół przedstawiony jest jako prostokąt z dłuższym bokiem o przebiegu północ–południe, a więc
jest on o 90 stopni odwrócony względem rzeczywistego położenia kościoła. Możliwe
jest jednak, że autor jako kościół oznaczył cały kompleks kościelno–klasztorny.
Względne umiejscowienie budynku jest natomiast prawidłowe – nie przylega on bezpośrednio do ul. Staszica.

11

Sierpiński Seweryn Zenon, Historyczny obraz miasta Lublina, Warszawa 1839, s. 49-50.
Róg Rafał, Kościół klasztorny pw. św. Eliasza w Lublinie,
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Ryc. 27. Kościoły zaznaczone na planie (opis w tekście).

3. Kościół św. Józefa przy ulicy Świętoduskiej. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego kościoła, tak i tu można przypuszczać, że autor oznaczył na planie cały
kompleks. Budynek nie jest przestawiony topograficznie, a naniesiony prostokąt sym-
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bolizuje zapewne kościół i przylegający do niego, przekształcony z dworu obronnego,
klasztor karmelitanek bosych. Jedna ze ścian kompleksu wychodzi bezpośrednio (zgodnie ze stanem faktycznym) na ul. Świętoduską.

Ryc. 28. Rzut kościoła św. Michała.

4. Kościół św. Michała Archanioła. Świątynia obecnie nieistniejąca, która znajdowała się na Starym Mieście. Dziś miejsce po niej nazywa się placem Po Farze. Na
planie kościół ten przedstawiony jest w sposób wyjątkowy. Brak jest sygnatury krzyża
w środku obiektu. Budynek ma kształt krzyża równoramiennego, a każde z ramion jest
oddzielone linią od centralnej części. Fara faktycznie miała kształt krzyża, co potwierdzają późniejsze plany (Łęckiego i Bieczyńskiego) oraz, pośrednio, opisy, mówiące
o szerokiej i krótkiej nawie oraz bocznych kaplicach po obu stronach nawy, które
potęgowały jeszcze to wrażenie14. Nie można jednak uznać obrazu na planie d’Örkena
za przedstawienie topograficzne. Nie miał on centralnego założenia15, inny, bardziej
skomplikowany kształt uwidacznia też plan Łęckiego oraz fundamenty kościoła
14
15

Wadowski Jan Ambroży, Kościoły lubelskie, Kraków, Akademia Umiejętności, 1907, s. 175.
Kuczyńska Jadwiga, op. cit., s. 18.
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wyeksponowane współcześnie na placu Po Farze (ryc. 28). Ponadto późniejsze materiały sytuują farę ukośnie względem ul. Grodzkiej, na planie natomiast jest ona prostopadła do owej ulicy.
5. Kościół św. Ducha. Sygnatura krzyża umieszczona została w obrębie budynku, który nie przylega bezpośrednio do Krakowskiego Przedmieścia. Jest to niewątpliwie błąd autora. Kościół ulokowany był (i nadal znajduje się) przy samej ulicy,
podobnie jak towarzyszące mu do początków XVII w. zabudowania szpitala, zamienione później na kościół i klasztor karmelitów bosych (widać to na późniejszych planach).
Jako kościół powinien być zatem oznaczony budynek położony bardziej na południe.
Możliwe jest jednak, że ma tu miejsce sytuacja analogiczna jak przy kościele farnym,
gdzie poszczególne części światyni przedstawione są jako odrębne elementy.
6. Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej z klasztorem karmelitów bosych. Obecnie jest to budynek ratusza, na który kompleks kościelno–klasztorny został zamieniony
po pożarze w 1807 roku. Przedstawienie tego obiektu na planie wzbudza wątpliwości
analogiczne do przedstawienia kościoła św. Ducha (punkt 5.). Tu również sygnatura
kościoła powinna być umieszczona wewnątrz budynku znajdującego się bardziej na
południe.
7. Kościół Bożego Ciała z klasztorem i szpitalem bonifratrów. W dotychczasowych opracowaniach wykorzystujących plan d’Örkena poprawność lokalizacji tego
kościoła budziła najwięcej wątpliwości. Do dzisiejszych czasów nie zachowały się
żadne pozostałości po kompleksie (rozebranym w 1820 roku), a znajdował się on „na
placu Litewskim za kościołem kapucynów”16. Przeprowadzone badania archeologiczne17 pozwoliły na odtworzenie lokalizacji kościoła murowanego (ryc. 29), który
powstał po roku 173318. Zatem widoczny na planie kościół jest wcześniejszym,
prawdopodobnie drewnianym, który mógł stać nieco na zachód od późniejszego,
murowanego, wzniesionego w fosie widocznej na planie linii obronnej towarzyszącej
kompleksowi bonifratrów19.
Wątpliwości co do poprawności lokalizacji kościoła na planie d’Örkena wynikały z problemów z umiejscowieniem wspomnianej wyżej linii obronnej i względnego
wobec niej usytuowania zabudowań bonifraterskich. Według niektórych opracowań

16
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linia ta pokrywała się z linią obecnej ul. 3 Maja i ul. Kołłątaja.20 W takiej sytuacji
kościół, zaznaczony po zachodniej stronie fortyfikacji, ulokowany byłby błędnie (zbyt
daleko od placu Litewskiego). Inni autorzy uznają, że linia umocnień biegła przez
środek placu Litewskiego21. W takiej sytuacji kościół naniesiony byłby prawidłowo.
Autor również opowiada się za tym drugim rozwiązaniem. Szerzej problem ten jest
omówiony w podrozdziale 5.4.1., dotyczącym fortyfikacji. Poprawnym zdaje się również zorientowanie kościoła, gdyż wielce prawdopodobnym jest, iż był on usytuowany
równoległe do linii fortyfikacji, z którą łączył go widoczny na planie mostek (lub
podobna w funkcji konstrukcja).

Ryc. 29. Próba rekonstrukcji rzutu kościoła bonifratrów (zaznaczony na czarno) w obrębie
dzisiejszego placu Litewskiego. Skala ok. 1:1400.

8. Kościół św. Wojciecha. Budynek ten znajduje się na ul. Podwale przy Bramie
Grodzkiej. Wraz z kościołem wybudowano szpital św. Łazarza. Naniesiony na planie

20

Mitrus Edmund, op. cit., s. 16; Teodorowicz–Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Michalski Łukasz, op. cit., s. 123.
21
Dybała Jerzy , op. cit., s. 78; Mitrus Edmund, Matyaszewski Mariusz, op. cit., s. 14.

75

prostokąt oznacza nie sam kościół, ale, podobnie jak w kilku innych przypadkach, cały
kompleks architektoniczny.
9. Cerkiew Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej. W czasie, gdy powstawał
plan, cerkiew, początkowo prawosławna, była unicka. Jej lokalizacja jest poprawna –
– u podnóża skarpy doliny Czechówki, na lewym brzegu rzeki, równolegle do dłuższego boku zamku, z absydą po właściwej (wschodniej, czy też południowo–wschodniej)
stronie. Należy zwrócić uwagę, że absyda została zaznaczona, co nie ma miejsca
w przypadku wielu innych kościołów na tym planie.
10. Kościół Najświętszej Marii Panny Anielskiej wraz z klasztorem franciszkanów. Kompleks ten znajduje się obecnie przy ul. Kalinowszczyzna i jest pod patronatem salezjanów. Przebudowywany, mieszczący w przeszłości fabrykę sukna, świec
oraz skład broni, obecnie jest pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.
Poprawność przedstawienia całości zabudowań jest problematyczna. Współcześnie
kościół ulokowany jest na osi wschód–zachód z ołtarzem od strony wschodniej,
a zabudowania klasztoru tworzą kąt prosty otaczając kościół od południa i zachodu.
Plan Łęckiego z 1783 pokazuje taki sam układ budowli, a więc, mimo licznych zmian
funkcji, całość bryły kompleksu nie została zmieniona. Natomiast na planie d’Örkena
kościół narysowany jest jako najbardziej na zachód wysunięty obiekt zabudowań
franciszkanów, prostopadły do linii drogi (obecnej ul. Kalinowszczyzna), a absyda
skierowana jest na południowy zachód. Obok kościoła, po jego wschodniej stronie,
znajduje się mniejszy budynek. Prawdopodobnie to właśnie jest „właściwy” kościół.
Być może intencją autora, podobnie jak w kilku innych przypadkach, było oznaczenie
całości kompleksu klasztorno–kościelnego krzyżem. Jednakże oddzielenie obu budynków od siebie (nie stanowią one jednego obiektu) i zaznaczenie absydy wskazuje, że
d’Örken lokalizując sygnaturę krzyża wewnątrz obiektu miał na myśli tylko sam kościół. Stoi to w sprzeczności z innymi planami, stanem obecnym i powyższymi ustaleniami, a zatem lokalizację kościoła należy uznać za błędną. Przede wszystkim powinien
on być ulokowany równolegle (a nie prostopadle) do linii drogi oraz znajdować się
w miejscu, w którym na planie narysowano drugi obiekt zabudowań franciszkanów
(przy założeniu, że na ogrodzonym terenie przedstawiono cały kompleks kościelno–
–klasztorny, a nie tylko sam kościół).
11. Kościół św. Agnieszki. Lokalizacja kościoła na planie jest poprawna, aczkolwiek nie zaznaczono zabudowań klasztoru augustianów. Budynek znajduje się na skarpie ponad łąkami. W tym przypadku autor nie zaznaczył absydy kościoła, natomiast
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w jego części południowo–wschodniej znajduje się wycięcie oznaczające drzwi
wejściowe (w poprzednio omawianych kościołach taki element nie występował; p. podrozdział 4.4.).
12. Kościół św. Stanisława wraz z klasztorem dominikanów. Cały kompleks
zlokalizowany i przedstawiony jest poprawnie, a kościół oddzielony został od zabudowań klasztoru. Zwraca uwagę zaznaczenie poszczególnych załamań budynku. Może
to dowodzić wspomnianej na wstępie rozdziału tezy, że część planu była wykonana
w oparciu o inne źródła bądź o wiedzę zdobytą przez autora planu w terenie.
13. Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty wraz
z klasztorem jezuitów. Obecnie jest to lubelska archikatedra. Lokalizacja i kształt budynku są poprawne. Choć nie można tu mówić o przedstawieniu topograficznym, to
autor zachował rzeczywisty, zbliżony do kwadratu kształt kościoła i nie przedstawił go,
jak większości na planie, w postaci prostokąta. Zaznaczone zostało wejście do budynku,
choć inaczej niż w przypadku kościoła dominikanów (p. podrozdział 4.4.).
14. Kościół św. św. Apostołów Piotra i Pawła wraz z klasztorem bernardynek.
Obecnie jest to kościół i klasztor jezuitów. Lokalizacja obiektu jest poprawna – kościół
przylega krótszym bokiem do linii obecnej ul. Królewskiej.
15. Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła z klasztorem bernardynów. Lokalizacja
kompleksu jest właściwa, zastrzeżenia budzi tylko jego przedzielenie na pół i zaznaczenie kościoła w części od strony ul. Bernardyńskiej, podczas gdy wejście do niego
znajduje się od ul. Dolnej Panny Marii (czyli w części na planie oddzielonej od kościoła). Kształt kompleksu można uznać za, do pewnego stopnia, topograficzny. Widoczne jest tak charakterystyczne, zachowane do dziś, „wtłoczenie” bryły kościoła między
dwie ulice.
16. Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. Znajduje się on przy ul. Narutowicza
(ówcześnie Panny Marii) i zlokalizowany jest poprawnie. Do kościoła przylega czworoboczny, ukończony w drugiej połowie XVII w. klasztor, zajmowany w czasie powstania
planu przez brygidki. Na planie przedstawiony jest sam kościół, jednak „schodkowe”
załamanie jednego z boków kościoła oraz znaczny rozmiar samego budynku pozwala
przypuszczać, że d’Örken także i w tym przypadku połączył kościół i klasztor w jedno,
nie dbając o topograficzne przedstawienie sytuacji, a jedynie o przekazanie ogólnej informacji, zgodnej z charakterem planu.
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Wymienione powyżej kościoły nie były jedynymi istniejącymi na początku
XVIII w. w Lublinie. Autor nie umieścił na planie kilku świątyń.
Najbardziej zastanawiający jest brak kościoła św. Mikołaja na Czwartku, a także
jakichkolwiek zabudowań związanych z tym jednym z centrów osadniczych dawnego
miasta. Prawdopodobnym powodem takiej decyzji autora planu było to, iż Czwartek nie
był częścią miasta, a jego przedmieściem (choć z drugiej strony zaznaczona została
i Kalinowszczyzna i wieś Tatary), a na dodatek (i być może to zdecydowało o „oddzieleniu” Czwartku i kościoła) kościół św. Mikołaja od XVII w. był świątynią
parafialną. Na planie znalazły się jednak inne kościoły (m.in. św. Agnieszki) wchodzące
w skład parafii czwartkowskiej.
D’Örken nie zamieścił także kaplicy św. Trójcy znajdującej się w obrębie zamku. Mogło to być spowodowane tym, że już od połowy XVII w. kościół ten przeżywał
trudności materialne, choć nie tracił na znaczeniu religijnym22. Z drugiej jednak strony
problemy te były wspólne dla wielu świątyń i nie tylko, a wynikały m.in. z ogólnej
sytuacji kraju. Możliwe jest także, że autor potraktował zamkową kaplicę jako obiekt
niższej rangi niż kościoły i dlatego nie naniósł jej na plan. Ponadto zabudowania zamowe przedstawione są dość schematycznie, w postaci zbliżonej do kwadratu, podczas
gdy w rzeczywistości w tym czasie z murów opasujących budynki zamkowe zostało już
niewiele23.
Na planie brak jest także kościoła p.w. Krzyża Świętego, znajdującego się
obecnie na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spowodowane jest to zapewne tym, że znajdował się on poza terenem ówczesnego miasta, nie uwzględnionym
przez autora planu (na sztychu Brauna z XVII w. obszar ten jest określony jako „extra
Civitatem”, czyli poza miastem).
Brak jest również oznaczenia klasztoru i kościoła na Żmigrodzie. Na dwa lata
przed powstaniem planu w klasztorze umieszczone zostało seminarium duchowne, natomiast kościół zaczęto wznosić kilka lat po wydarzeniach konfederacji tarnogrodzkiej.
Ostatnią świątynią, której nie została oznaczona na planie jest kościół św.
Kazimierza, tzw. poreformacki. Obecnie jest to obiekt w obrębie browaru na ul. Bernardyńskiej. W czasie, gdy powstawał analizowany plan, był to kościół reformatów, a swoje sakralne przeznaczenie stracił dopiero w końcu lat trzydziestych XIX wieku. Na
planie widoczny jest w tym miejscu budynek z zaznaczoną absydą, brak jest jednak
22
23

Wadowski Jan Ambroży, op. cit., s.s. 53, 64.
Wojciechowski Stefan, „Renesansowy zamek lubelski”, Ochrona Zabytków, r. VII, 1954, nr 3, s. 182.
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w jego obrębie sygnatury krzyża. Wobec faktu, iż kościół ten w początku XVIII w. pełnił swoją funkcję religijną, można przyjąć, że jest to tylko niedopatrzenie autora planu.
Lokalizacja jego jest jednak błędna. Na planie absydę widać od strony zachodniej,
a kościół usytuowany jest prostopadle do ul. Bernardyńskiej. Tymczasem inne plany
(Łęckiego, Bieczyńskiego) i materiały (widok Lublina Maszewskiego) pokazują, że
absyda znajdowała się od strony południowej, a kościół był ulokowany równolegle do
linii ulicy.
5.3.2. Pozostałe budynki.
Kościoły są jedynymi budowlami, które na planie zostały wyróżnione za pomocą sygnatury. Pozostałe budynki (z wyjątkiem kilku opisanych w legendzie, o czym poniżej) są znacznie trudniejsze do identyfikacji.
Pełna historyczna analiza treści planu jest zadaniem wykraczającym poza ramy
pracy, której głównym celem jest opracowanie metodyki badania dawnych kartografików.
Lustracja z drugiej połowy XVII w. wymienia ponad 130 dworów i kamienic
w mieście i na przedmieściach24. Na terenie Krakowskiego Przedmieścia, Korców,
Żmigrodu oraz innych części miasta przedstawionych na planie zaznaczono wiele budynków, a identyfikacja części z nich jest niewątpliwie możliwa, nie jest jednak (jak
wspomniano) celem pracy.
Sytuacja taka ma miejsce nie tylko w przypadku zabudowy miasta. Charakterystyczne położenie (teren folwarku Tatary) oraz wielkość (obiekt większy od pozostałych budowli folwarku) pozwala przypuszczać, że budynek przy rozgałęzieniu
dróg na prawym brzegu Bystrzycy to karczma „Budzyń”.
Zidentyfikować można także część budowli związanych z życiem gospodarczym
miasta – niewielkie podłużne obiekty przed Bramą Krakowską to, widoczne i opisane
na planie Bekiewicza, jatki i kramy.
Przy tworzeniu sieci punktów stabilnych zidentyfikowano i wykorzystano
jedynie dwa budynki, które nie zostały opisane na planie. Zdecydowała o tym zarówno
konieczność regularnego rozmieszczenia tych punktów, jak i łatwość samej identyfikacji.
24

Lustracja województwa lubelskiego 1661, red. Inglot Stefan, Warszawa, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii, 1962, s. 120-127.
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Pierwszym z nich jest Pałac Lubomirskich (obecnie budynek Wydziału Politologii UMCS przy placu Litewskim). Tworzył on niejako północną linię placu Na Rozdrożu.25 Jego identyfikację umożliwia także układ ulic oraz fortyfikacji i położenie
kościoła bonifratrów.
Drugim z budynków jest Pałac Sobieskich (obecni obiekt Politechniki przy ul.
Bernardyńskiej). Identyfikacja tej budowli możliwa była dzięki charakterystycznemu
położeniu (budynek nie przylega bezpośrednio do ulicy, ale oddziela go od niej plac
będący częścią działki, co widać na planie) oraz sąsiedztwu kościoła św. Kazimierza.
Siedem budowli oznaczono na planie literami i opisane w legendzie. Trzy pierwsze z nich to miejsca zakwaterowania uczestników rokowań. Dwa z obiektów oznaczonych literami (bramy miejskie) zostały opisane w części dotyczącej fortyfikacji.
We wcześniejszych rozważaniach (p. podrozdział 5.1.2.) stwierdzono, że literą
A oznaczono kwaterę księcia Dołgorukowa. Położenie tego budynku oraz jego lokalizacja względem Korców (odsunięcie od linii drogi, oddzielenie od niej placem)
pozwala przypuszczać, że jest to zbudowany na przełomie wieku XVII i XVIII (a więc
w czasie rokowań stosunkowo nowy) pałac Sapiehów – Jabłonowskich. Budynek cofnięty jest od linii ulicy, a jego charakterystycznym elementem jest prowadząca na podwórze brama – tunel.
Między pałacem, a kościołem jezuitów znajduje się budynek oznaczony na planie literą C. Jest to pałac Jabłonowskich, zbudowany również na krótko przed rokowaniami, w czasie których mieściła się w nim kwatera feldmarszałka Flemminga.
Naprzeciwko obu budynków znajduje się obiekt oznaczony literą B. Ten duży,
umieszczony na planie kwadratu gmach to kolegium jezuitów, będące podczas pobytu
uczestników rokowań siedzibą biskupa Szaniawskiego. Kolegium istniało do XIX w.
w miejscu dzisiejszego placu Katedralnego. Na planie d’Örkena między budynkiem
a katedrą znajduje się duży pusty plac. Przebudowa placu przed kilku laty odsłoniła
pozostałości kolegium, a badania archeologiczne pozwoliły na ustalenie wzajemnego
położenia obu budowli. Znajdowały się ona obok siebie, oddzielone wąskim przejściem.
Perspektywa uliczki biegnącej ze Starego Miasta zamknięta była furtą kolegium (z dobudowaną później wieżą i z czasem nadbudowaną – dziś Wieża Trynitarska). Kolegium
połączone zostało ze szkołą jezuicką (dzisiejsze Archiwum Państwowe) poprzez wybu-
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Dybała Jerzy, op. cit., s. 77.
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dowanie niewielkiego łącznika i „zabudowanie (...) uliczki przed kościołem”26 ( ryc.
30).
Zatem sytuacja przedstawiona na planie jest błędna. Prawdopodobną przyczyną
tego jest niedokładne przedstawienie przez d’Örkena kształtu Starego Miasta. Na planie
widać, że Rynek ma kształt prostokąta, podczas gdy w rzeczywistości jest on zbliżony
do trapezu o wygiętych podstawach (wynika to z dostosowania przebiegu zabudowy do
topografii staromiejskiego wzgórza). Wejście do kolegium od strony Starego Miasta
znajdowało się w północno–wschodnim narożu budynku u wylotu jednej z uliczek
prowadzących od Rynku. Niezachowanie kształtu siatki staromiejskich ulic
spowodowało, że uliczka ta (obecnie jest to ul. T. Gretza–Gruella, prezydenta Lublina)
nie znalazła się przy samej katedrze, a zatem i kolegium naniesione zostało nie w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Stąd między dwoma budynkami pojawił się na planie
plac, który w rzeczywistości nigdy nie istniał.

Ryc. 30. Zabudowa w obrębie kompleksu jezuitów w 1722 r. (A – kościół, B – szkoła, C – wieża nad furtą kolegium, D – ostatnie (z 1701 r.) skrzydło kolegium, rzędy okręgów między
kościołem a szkołą to portyk przed wejściem do obecnego Archiwum Państwowego).

Nie budzi natomiast żadnych wątpliwości budynek oznaczony literą D. Jego
identyfikacja jest jednoznaczna (jest to miejsce obrad, Trybunał Koronny), a lokalizacja
poprawna.
26

Paszenda Jerzy, Budowle jezuickie w Polsce. XVI–XVIII, t. 1, Kraków, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, 1999, s. 225.
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Literami G i H oznaczone są dwie bramy położone w osi Starego Miasta – odpowiednio Krakowska i Grodzka (nazwana w legendzie Zamkową). Obie bramy stanowiły
element murów miejskich i jako jedne z niewielu reliktów tych murów zostały
zachowane do dziś.
Ostatnim z oznaczonych na planie literą obiektów jest zamek (N). Jego
lokalizacja jest właściwa, jednak sam wygląd zabudowań zdaje się być jedynie symboliczny. Na planie Łęckiego zamkowe zabudowania tworzyły wewnętrzny dziedziniec,
jednak formę zamkniętego czworoboku zamek przybrał znacznie później, po XIX–
wiecznym remoncie i przebudowie. Niezaznaczenie przez autora ani zamkowego
donżonu, ani kaplicy pozwala przypuszczać, że zamiarem d’Örkena nie było wierne
oddanie kształtów zabudowań, a jedynie zasugerowanie, iż całość stanowiła pewien
kompleks. Naniesione zostało wejście do zamku, którego lokalizacja zasadniczo nie
uległa zmianie do dziś (potwierdzają to zarówno plany sprzed przebudowy i po niej, jak
również ryciny).

5.4. Pozostała przestrzeń miejska.
5.4.1. Fortyfikacje.
Autor planu, prawdopodobnie wojskowy inżynier, zwrócił baczną uwagę na
umocnienia i budowle obronne miasta. Są one wyróżniającym się elementem planu,
przedstawionym najbardziej szczegółowo, a w związku z tym ważnym przy wszelkich
pracach badawczych. Na ich podstawie identyfikować można inne, mniej poprawnie naniesione obiekty. Dlatego linie fortyfikacji zostaną dokładnie zanalizowane i opisane.
Obszar Starego Miasta, jako ośrodka osadniczego, opasany został murami
miejskimi, które na większości odcinków nawiązywały do topografii wzgórza
staromiejskiego. Nastąpiło to prawdopodobnie w kilkanaście lat po tatarskim najeździe
z 1341 roku27. Na badanym planie przedstawiona jest sytuacja z początku XVIII wieku,
gdy część murów została już wchłonięta przez zabudowę bądź rozebrana. Mury,
naniesione grubszą linią, widoczne są najlepiej w części północnej oraz północno–
–wschodniej i północno–zachodniej.

27

Gawarecki Henryk, „Mury...”, s. 171.
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Trwałym, zachowanym do dziś elementem murów jest Brama Krakowska (wykorzystana jako jeden z punktów stabilnych w analizie kartometrycznej). Na północ od
niej znajdowała się baszta, którą lokować można mniej więcej na wysokości dzisiejszego Ratusza. Na obrazie „Pożar miasta Lublina” widać, że jest to znaczna budowla,
trudno przypuszczać zatem, aby autor planu mógł ją pominąć. Pominął jednak jedną
z dwu następnych. Baszta z furtą, położona bardziej na północ, mogłaby być tą
przedstawioną na planie, gdyby przyjąć, że poprawnie przedstawione są proporcje odcinków pomiędzy basztami. Wiadomo, że basztę tę dzieliło od narożnej oraz od
pierwszej ok. 75 metrów28 a więc znajdowała się ona mniej więcej na środku odcinka
pomiędzy dwoma wspomnianymi, co odpowiada sytuacji na planie. D’Örken nie
oznaczył jednak, że baszta ta posiada furtę (co czynił w innych przypadkach). Być może
jest to kolejne niedopatrzenie autora planu, a być może baszta ta jest drugą, bliższą
pierwszej baszcie konstrukcją. Nie budzą natomiast wątpliwości kolejne elementy
murów. Na ich załamaniu, w miejscu, od którego zaczynają biec na wschód, wyraźna
jest narożna baszta, częściowo już zrujnowana (co unaocznia „Pożar miasta Lublina”).
Na wschód od niej zaznaczona jest w murach niewielka przerwa – Furta Rybna, a jeszcze bardziej na wschód mur przekracza ciek (prawdopodobnie rynsztok – p. podrozdział
5.6.). Dalej w kierunku Bramy Grodzkiej mur załamywał się, a w połowie odległości
znajdowała się niewielka baszta. Załamanie jest widoczne na planie, natomiast d’Örken
nie naniósł baszty. Przed samą Bramą Grodzką mur zmieniał kierunek, co dobrze widać
na planie, choć w tym czasie murów już tam nie było (zastąpiły je kamienice)29. Na
planie widoczne jest różne miejsce styku muru z Bramą. Po jej wschodniej stronie
łączył się on z nią na wysokości połowy długości korpusu.
Za Bramą Grodzką mur skręcał w kierunku południowym. Na odcinku
prowadzącym do kościoła dominikanów widoczne są dwie przerwy w murze na kształt
furt. Tymczasem na wysokości fary powinna znajdować się wysunięta z murów konstrukcja z wieżyczkami, furta była natomiast tuż przy samym kościele dominikanów.
Na odcinku od tego kościoła aż do Bramy Krakowskiej w miejscu muru znajdują się
zabudowania jezuitów oraz kamienice. Zaznaczyć należy, że linia murów nie stanowiła
północnej granicy terenów jezuitów, a przebiegała niemal przez ich środek, opierając

28
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się o katedrę i przecinając plac Katedralny30, choć wcześniejsze opracowania sugerowały inny jej przebieg31.
W czasie powstawania planu, miasto, które już dawno „wyszło” poza mury, zaopatrzone było w fortyfikacje zewnętrzne. Według aktualnego stanu wiedzy linii tychże
umocnień było cztery32. Dwie pierwsze na planie d’Örkena nie są oznaczone, choć ich
elementów można się doszukać.
Linia pierwsza to tzw. „górka świętoduska”. Na planie przedstawiona jest skarpa
doliny Czechówki oraz zabudowania kościelne otoczone, wraz z ogrodem, murem.
Oczywiście fortyfikacje te pochodzące z XV wieku nie miały na początku wieku XVIII
znaczenia militarnego. Powyższa uwaga odnosi się właściwie do wszystkich czterech
linii umocnień.
Druga linia łączyła dolinę Czechówki z doliną Bystrzycy. W skrajnych punktach
opierała się o zabudowania sióstr poczętek przy obecnej ul. Staszica (na planie wyraźna
jest skarpa doliny oraz charakterystyczny przebieg granicy terenu) oraz zespół zabudowań brygidek.
Trzecia linia fortyfikacji zaznaczona jest na planie fragmentarycznie i podpisana. Podpis („vieille Fortification”) oznacza, że są to umocnienia już nieużywane.
Problemem jest określenie ich przebiegu. J. Teodorowicz–Czerepińska i inni lokują ją
na zachód od linii obecnych ulic: 3 Maja, Kołłątaja i Hempla33. Przyjęcie powyższego
założenia oznacza, że autor planu popełnił rażące błędy zarówno we względnej lokalizacji obiektów, jak i w dokładności samego ich przedstawienia.
Przy północnym fragmencie zaznaczonych umocnień znajdują się dwa obiekty,
które bez wątpliwości można zidentyfikować. Prostokątny budynek nieco na północ od
okopów (z podwójną linią obrysu) to Pałac Lubomirskich, a świątynia połączona z fortyfikacjami małym mostkiem to kościół bonifratrów. Gdyby linia umocnień biegła na
tyłach dzisiejszych zabudowań przy ul. 3 Maja, nie mogłaby prowadzić wprost na Pałac
Lubomirskich, chyba że d’Örken pomylił się o ponad 200 metrów nie zniekształcając
istotnie geometrii tego fragmentu (co jest mało prawdopodobne i czemu przeczą inne,
przedstawione niżej dowody). Podobnych argumentów za inną lokalizacją fortyfikacji
dostarczają badania archeologiczne pozostałości po kościele bonifratrów. Kościół mu30

Paszenda Jerzy, op. cit., s. 141-142.
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s. 260.
32
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rowany (stojący nieco na wschód od przedstawionego na planie kościoła drewnianego)
znajdował się w południowo–zachodniej części dzisiejszego Placu Litewskiego34 (ryc.
29). Zakładając, że fortyfikacje rzeczywiście przebiegały na zachód od ul. 3 Maja,
kościół byłby przedstawiony na planie po niewłaściwej ich stronie (tak duży błąd
kartografa jest mało prawdopodobny). Przyjęcie powyższego rozwiązania jest także
wątpliwe z innego względu – bonifratrzy to zakon, który budował swoje obiekty m.in.
w celu służenia rannym pozostawionym po bitwach (łac. „boni fratres” – dobrzy bracia). Ulokowanie kościoła wewnątrz umocnień (a więc w mieście) uniemożliwiałoby
taką służbę. Ponadto o tym, że kartograf wiedział, co robi nanosząc kościół w tym
miejscu świadczy drobny szczegół – kładka przerzucona zapewne nad fosą i łącząca
zabudowania zakonników z umocnieniami. W skali całego planu jest to drobny i mało
ważny element (autor pominął kilka ważniejszych!), ale w obrazie tej części miasta był
na tyle istotny, że został narysowany (i trudno przypuszczać, żeby d’Örken zwrócił na
niego uwagę, a potem naniósł go w zupełnie innym miejscu).
Wobec powyższych faktów, III linia fortyfikacji w dzisiejszej przestrzeni miasta
przecinałaby plac Litewski. Do takiego stwierdzenia upoważniają badania archeologiczne, lokalizacja względem innych obiektów (przedstawione powyżej), a także inne
prace. Dybała twierdzi, że umocnienia przechodziły „mniej więcej przez jego [placu
Litewskiego] środek”35. Popiera to między innymi faktem, iż wał wymieniany jest jako
zachodnia granica terenu przeznaczonego dla kapucynów pod kościół i klasztor36 (tę
granicę dziś wyznacza ul. Kościuszki i plac Czechowicza).
W linii omawianych umocnień widoczne są dwa elementy – brama oraz bastion.
Brama powstała jako efekt umowy z architektem Jakubem Tremanzolem (Tremanzelem
vel Detremanzolem), który w 1624 roku podjął się jej budowy. Brama miała „być sama
w sobie w murach w cegłę dobrą z wierzchu, a we środku kamień”37. Oba obiekty zostały zapewne zlikwidowane przy budowie muru kapucyńskiego38.
Czwarta linia umocnień przedstawiona jest na planie w całości. Choć podpisana
również jako „stara”, powstała niecałe pół wieku przed wykreśleniem planu, a jeszcze
ponad sto lat później była widoczna w topografii miasta, odciskając swoje piętno i stanowiąc granicę zabudowy. Niektóre jej elementy widoczne są do dziś, a jej przebieg
34
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zadecydował o kształcie przestrzeni miejskiej w tej części Lublina39. Standard tej linii
obronnej był niższy niż trzech poprzednich – były to właściwie okopy, fortyfikacja polowa40. Pierwszym od północy elementem umocnień na planie jest odcinek równoległy
do doliny Czechówki – dwupoziomowe wzniesienie przy skrzyżowaniu ul. Lubomelskiej z ul. Czechowską. Ku południowi linia biegnie brzegiem Ogrodu Saskiego
załamując się nieznacznie i dochodzi do pierwszego bastionu. Dziś jest to niewielka
górka w parku, przez którą prowadzi przejście od głównego wejścia do Ogrodu do ul.
Bieczyńskiego. Jest to fizycznie najlepiej zachowany element umocnień (fot. 1).

Fot. 1. Bastion – górka w Ogrodzie Saskim.

Kolejny obiekt znajduje się na linii „drogi na Bełżyce” (jak opisana jest ona na
planie) – dzisiejszego Krakowskiego Przedmieścia. Jest to „Brama pod Świętym Krzyżem”, rozebrana w 1742 roku41 (nazwa pochodziła od znajdującego się na zachód od
niej kościoła św. Krzyża). Półokrągły element sąsiadujący z bramą to basteja, której
pozostałości odkryto w piwnicy pałacyku Piotrowskiego na ul. Lipowej (po drugiej

39
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wojnie światowej przedszkole, a obecnie budynek PZU)42. Kolejny element (bastion)
nie pozostawił w terenie wyraźnych śladów, w przestrzeni utrwaliły się natomiast dwa
następne obiekty – dwuramienniki. Fortyfikacje, jako własność miasta, wyłączone były
spod jakiegokolwiek wykorzystania nawet długo po ustaniu ich przydatności. Z taką
sytuacją mamy do czynienia właśnie w tym przypadku. Lubelski cmentarz przy ul.
Lipowej (na którym pierwsze pochówki miały miejsce w 181143, a więc prawie 150 lat
po utworzeniu IV linii fortyfikacji) jest w charakterystyczny sposób odsunięty od ulicy,
oddzielony od niej niewielkim, trójkątnym placem, który zajmował kiedyś jeden z
dwuramienników (fot. 2).

Fot. 2. Zdjęcie satelitarne fragmentu ul. Lipowej z zaznaczonymi pozostałościami po
dwuramiennikach (kolor biały) i obrysowaną fasadą budynku (kolor czarny).

Podobnie utrwaliła się przestrzeń po drugim z nich, położonym bardziej na
południe. Jest to skwer przed Gimnazjum nr 9, obecnie z pomnikiem Dekutowskiego.
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Mitrus Edmund, op. cit., s. 17.
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Ciekawe jest, że nawet powojenna kamienica dostosowała się do przestrzeni po
elemencie umocnień – jest załamana pod nietypowym, łagodny kątem (fot. 2).
Ostatnim widocznym na planie elementem związanym z omawianymi
umocnieniami jest brama, znajdująca się na przecięciu dzisiejszej ul. Lipowej i ul.
Narutowicza. Od południa towarzyszył jej jeszcze jeden obiekt, tuż przy dzisiejszym
skrzyżowaniu wspomnianych ulic44. Brak go jednak na badanym planie, pojawia się
natomiast na planach późniejszych. Fortyfikacje kończyły się dobiegając do krawędzi
doliny Bystrzycy.
Szczegółowe omówienie linii umocnień konieczne było z dwu powodów. Po
pierwsze – autor planu zwrócił na nie baczną uwagę i przedstawił miejscami bardzo
szczegółowo (bardziej niż znakomitą większość budynków). Po drugie (co wynika
z pierwszego) – fortyfikacje są na planie bardzo dobrym punktem odniesienia do określania topologii innych obiektów, a także pomocą przy analizach kartometrycznych (co
jest możliwe dzięki dokładnemu rozpoznaniu poszczególnych elementów i przypisaniu
ich do obiektów w dzisiejszej przestrzeni Lublina).

5.4.2. Tereny zielone i rolnicze.
Na planie zaznaczono kilka rodzajów terenów zielonych i rolniczych.
Czterokrotnie na planie umieszczono niewielkie ogrody o regularnym kształcie.
Są to prostokąty podzielone na ćwiartki i reprezentujące ogrody ulokowane przy rezydencjach na przedmieściach miasta (znajdują się one w rejonach linii obecnych ulic:
3 Maja, Lubomelskiej i Krakowskiego Przedmieścia).
Znacznie większy obszar znajduje się w sektorze ograniczonym liniami dzisiejszych ulic: Górnej, Hempla, Kołłątaja, Krakowskiego Przedmieścia, Lipowej, Piłsudskiego i Dolnej Panny Marii. Jest to rolniczy teren należący do zakonu sióstr brygidek.
W dolinie Bystrzycy u podnóża skarpy Żmigrodu zaznaczono obszar, który
prawdopodobnie jest terenem zielonym. Są to, widoczne i na planie Łęckiego i na widoku Brauna, ogrody rolnicze.
Poza ostatnią linią fortyfikacji (na zachód od dzisiejszej ul. Lipowej) znajdują
się pola uprawne (posiadają one inne oznaczenie niż tereny rolnicze w obrębie miasta).
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Obszarami zielonymi (łąkami) są prawie w całości doliny rzek Czechówki
i Bystrzycy. Jedynie łąki w dolinie Bystrzycy poniżej dużej grobli na Kalinowszczyźnie
są zróżnicowane. Podmokłe ograniczone są tylko do najbliższego sąsiedztwa koryta.
Teren między groblą, korytem, a krawędzią doliny oznaczony jest natomiast jako
bardziej suchy.

5.5. Rzeźba terenu.
Na analizowanym planie zaznaczone są jedynie dwa elementy rzeźby terenu.
Jednym z nich są naturalne skarpy dolin rzek, drugim natomiast sztucznie usypane fortyfikacje. Rzeźba przedstawiona jest za pomocą kresek wyznaczających przebieg skarp.
Nie jest to metoda kreskowa w klasycznym rozumieniu (gdyż tę opracowano ponad
osiemdziesiąt lat po sporządzeniu planu45), a zatem nie jest możliwe ocenienie stromości prezentowanych skarp, ani nawet ich względne oszacowanie.
Na prawym brzegu Bystrzycy zaznaczona jest krawędź ciągnąca się od dolnej
ramki planu do drogi przechodzącej przez most na Kalinie z małą przerwą w miejscu
grobli na nadbystrzyckich łąkach.
Znacznie bardziej zróżnicowany jest przebieg lessowej krawędzi Płaskowyżu
Nałęczowskiego, a więc skarp lewej strony doliny Bystrzycy. Przesuwając się w dół
rzeki widoczne są dwa rozcięcia wykorzystywane przed drogi, obecnie al. Piłsudskiego
oraz ul. Górną. U podnóża fragmentu skarpy między tymi dwoma ulicami biegnie obecna ulica Dolna Panny Marii, która przecina krawędź doliny pod niewielkim (w porównaniu z poprzednimi ulicami) kątem. Od wspomnianej ulicy skarpa biegnie łukiem do
terenu obecnego browaru, gdzie uliczki oddzielają dwa fragmenty krawędzi. Większy
z nich (cypel Żmigrodu) łukowato wygina się ku północy i dalej skarpa kończy się nie
dochodząc do wzgórza staromiejskiego. Stare Miasto również znajduje się na cyplu nad
nadrzecznymi łąkami. Linia krawędzi tegoż cypla ciągnie się od katedry ku Bramie
Grodzkiej i dalej, już w obrębie doliny Czechówki, do ul. Świętoduskiej. Następnie
skarpa biegnie przy ul. Staszica i otacza ostrokątny element fortyfikacji przy tamtejszym szpitalu46. Kolejny fragment skarpy przedstawia się bardzo interesująco.
Rozcina ją linia ul. Dolnej 3 Maja, do której od zachodu przylega cypel w miejscu
45
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Kliniki Okulistycznej. Następnie krawędź wcina się długim i wąskim „wąwozem” ku
południowi. Jest to element obecnie wykorzystywany przez charakteryzującą się dużym
nachyleniem ul. Ogrodową. Kolejny wąski cypel znajduje się właśnie między owym
„wąwozem”, a rozcięciem skarpy przez linię ul. Spokojnej. Dalej ku zachodowi skarpa
przechodzi w IV linię fortyfikacji. Fortyfikacja ta łączy doliny Czechówki i Bystrzycy.
Na planie umocnienia posiadają od zachodu kreski wskazujące na to, że miały one od
tej strony formę stosunkowo wysokiego wału, wysokiego na tyle, że znalazło to
odzwierciedlenie w pracy kartografa. Podobne oznaczenie posiada III linia fortyfikacji,
ale już tylko na krótkim odcinku, na którym nie została jeszcze wchłonięta przez
zabudowę, a więc od ul. Hempla do bramy na linii Krakowskiego Przedmieścia.

5.6. Hydrografia.
Na obraz hydrografii na omawianym planie składają się głównie dwie lubelskie
rzeki – Bystrzyca i Czechówka.
Bystrzyca (opisana jako „Stara Rzeka”) przedstawiona jest podwójną linią,
której przebieg w znacznym stopniu podobny jest do przebiegu zaznaczanego na późniejszych planach. Zachodnia i środkowa część (w obrębie planu) doliny Bystrzycy niemal w całości, tj. od lessowych krawędzi w okolicach ul. Dolnej Panny Marii, Żmigrodu, Wzgórza Staromiejskiego i doliny Czechówki do terenu Starych Bronowic, oznaczona jest jako teren podmokły. Wschodnią granicę podmokłości wyznacza grobla,
biegnąca od wschodniej strony Białkowskiej Góry łamaną linią ku Tatarom. W dół
rzeki za groblą oznaczenie podmokłości występuje jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie
koryta.
Druga z rzek – Czechówka (oznaczona pojedynczą linią) – ma bardzo nieregularny przebieg. Całą jej dolinę zajmują tereny podmokłe. Dolina zwęża się znacznie
w okolicach dzielnicy żydowskiej i w jej obrębie Czechówka przepływa między zabudowaniami – jest to jedyny fragment doliny, na którym brak sygnatury podmokłości.
W zachodniej części doliny zaznaczony jest niewielki staw, do którego prowadzi
odnoga rzeki. Znajduje się on mniej więcej w miejscu, w którym znajdował się duży
staw, spiętrzony na wysokości współczesnej ul. Spokojnej47. Poprawność lokalizacja
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stawu na omawianym planie jest jednak problematyczna (względne usytuowanie wobec
wylotu dróg z miasta; patrz rozdział 5.2.), podobnie jak i jego wielkość, co jednak
w znacznej mierze jest odbiciem procesów wtórnego zdziczenia dolin, o których mowa
niżej.
Drugi niewielki zbiornik, również przedzielony groblą, znajduje się na terenach
pod Zamkiem. Poniżej stawu rzeka znika w łąkach doliny Bystrzycy. Istnienie stawu
nie znajduje potwierdzenia w innych materiałach. Mało prawdopodobne jest, aby był to
tzw. staw „za Żydy”, który powstał przy młynie koło Zamku (na jego wybudowanie
zezwolił Kazimierz Wielki w 135848, a widoczny jest jeszcze na późniejszym od
omawianego planie Łąckiego) – błąd lokalizacji względnej byłby bardzo duży.
Wartym odnotowania jest fakt, że na planie brak jest stawu w obrębie łąk pod
Zamkiem. Staw ten, będący ważnym elementem krajobrazu miasta w wieku XVI i XVII
(widać to m.in. na rycinie Brauna z pierwszej połowy XVII w., p. poz. 2. zał. II), widoczny jest także na planie Bieczyńskiego o ponad sto lat późniejszym niż omawiany.
Natomiast na analizowanym planie, w miejscu stawu zaznaczone są podmokłe łąki
ograniczone od wschodu wspomnianą groblą. Jest to jedyna widoczna na planie pozostałość po obiektach hydrotechnicznych. Zniszczenia miejskich wodociągów, urządzeń młyńskich oraz właśnie grobli były efektem działań wojennych XVII wieku. Nieremontowanie obiektów z powodów finansowych powodowało, że stawy ulegały
stopniowej degradacji. Na czynniki ekonomiczne nałożyły się klimatyczne (mała epoka
lodowa), co spowodowało renaturalizację omawianych obszarów (również doliny
Czechówki) i ich zamianę w bagna i podmokłości, które, jak wspomniano wyżej,
zajmują praktycznie cały obszar dolin obu rzek49.
Obrazu sytuacji hydrograficznej dopełnia wypływający z północnej części
wzgórza staromiejskiego niewielki ciek, który na planie nie wpływa do sąsiedniej Czechówki. Dużo dalej sięga on jednak na obrazie „Pożar miasta Lublina”, gdzie wypływa
spod miejskich murów i przecina drogę biegnącą u podnóża wzgórza staromiejskiego.
Gawarecki identyfikuje go jako rynsztok odprowadzający nieczystości głównie z placu
Rybnego50, na planie widać jednak, że zaczyna się on jeszcze w kwartale zabudowy,
48
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1986, s. 74.
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Kociuba Dagmara, „Zmiana...”. s. 127.
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Gawarecki Henryk, „Mury...”, s. 175-176.
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a nie na samym placu. Być może był to naturalny strumień zamieniony przez gospodarcze wykorzystanie placu w ściek.
Na planie brak jest ujściowego odcinka Czerniejówki oraz niewielkiego cieku na
Kalinowszczyźnie – potoku Muchawiec, który istniał jeszcze w końcu XVIII wieku, co
potwierdza plan Łęckiego.

5.7. Treść tematyczna.
W rozdziale 2.4.2. wobec badanego planu zostało użyte określenie „plan tematyczny”. Zaprezentowane w niniejszym rozdziale omówienie przestrzeni miasta dotyczy
głównie elementów, które stanowią treść planów ogólnoinformacyjnych, a właściwie
stanowią zasadniczą treść wszelkich planów miast. Trudno mówić o planie miasta bez
układu ulic czy zabudowy, bądź też bez elementów środowiska naturalnego (rzeźba,
wody). Do treści tematycznej nie można w pełni zakwalifikować fortyfikacji. Są one na
planie uwypuklone, ale łączyć to należy raczej z ich znacznym wpływem na obraz
ówczesnego (i nie tylko – p. rozdział 5.4.1.) miasta, stanem kartografii w omawianym
okresie, a być może także z osobistym podejściem autora planu. Ich funkcja militarna
w czasie powstawania planu była już przeszłością, o czym świadczą nawet informacje
na samym planie („vieille Fortification”).
Dowodów na tematyczność planu dostarcza legenda. Wszystkie z wymienionych
w niej pozycji mają związek z rokowaniami konfederacji. Część obiektów to budynki,
które zostały opisane w rozdziale 5.3.1., dwie pozycje natomiast odnoszą się do
fragmentów miasta (p. rodział 5.2.). Cztery pozycje (oznaczenia F, G, L i M) to obiekty,
których zaistnienie w miejskiej przestrzeni spowodowane było właśnie obradami.
Literami F i G oznaczone są dwa główne posterunki stron konfliktu. W południowej pierzei Rynku znajduje się posterunek królewski, w północnej zaś konfederacki.
Litera L w legendzie wyjaśniona jest jako barykady (czy też raczej posterunki)
sił królewskich. Znajdują się one w kilku miejscach. Najbardziej na zachód ulokowana
jest największa, przecinająca linię dzisiejszej ul. Krakowskie Przemieście w miejscu,
gdzie dochodzi do niej ul. Staszica, czyli w punkcie rozgałęzienia ówczesnych szlaków
na placu Na Rozdrożu. Kolejne posterunki znajdują się w linii ul. Kowalskiej (dzisiejszej Zielonej), Świętoduskiej oraz w miejscu, gdzie linie ulic Panny Marii i Dolnej
Panny Marii łączą się i przechodzą na dzisiejszą ul. Krakowskie Przedmieście. Kolejne
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trzy posterunki znajdują się w okolicach Korców, czyli w linii dzisiejszej ul.
Królewskiej – jeden przy przejściu w kierunku ul. Panny Marii, drugi przy drodze na
Żmigród, trzeci u podnóża katedry, na przedłużeniu ciągu okalającego wzgórze
staromiejskie. Widać wyraźnie, że barykady wraz z budynkami i linią wzgórza
staromiejskiego tworzą zamknięty obszar oznaczony na mapie jako miejsce stacjonowania strony królewskiej (litera I). Teren ten otwarty jest tylko z jednej strony – od
Starego Miasta, do którego prowadzi Brama Krakowska, strzeżona także przez stronę
królewską.
Analogiczna sytuacja wydzielenia obszaru występuje w przypadku konfederatów, zgrupowanych na terenie dzielnicy żydowskiej (litera K na planie), otoczonej
posterunkami w rejonie Bramy Grodzkiej i drogi okalającej Stare Miasto od północy.
Sam obszar otwarty jest od strony Czechówki, a przynajmniej na planie nie ma żadnej
informacji o tym, aby most na tej rzece był strzeżony. Brama natomiast jest
(analogicznie jak w przypadku strony królewskiej) jedynym wejściem na Stare Miasto.
Takie usytuowanie barykad czyniło z „miasta w murach” teren (przynajmniej do
pewnego stopnia) zamknięty. Być może to na myśli mieli marszałkowie konfederaccy
w edykcie ogłoszonym 13 czerwca 1716. Powiedziane jest w nim „aby wszystkie osoby
obojéj płci i jakiego bądź stanu, praeminencyi i charakteru do traktatu nienależące,
w Lublinie nie przebywały, alias będą łapani i prowadzeni do JP. Marszałków”51.

51

Raczyński Edmund, op. cit., s. 105.
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6. Analiza kartometryczności planu.
Analiza dokładności geometrycznej materiału kartograficznego opiera się o pomiary dokonane na tymże materiale. Nie zawsze jednak możliwe jest wykonanie pomiarów na oryginale. W przypadku analizowanego planu Lublina wystąpiły pewne
trudności, wynikające z faktu, że plan posiada wyraźne złożenia, ponadto jest podklejony na płótno. Znacznie utrudnia to określenie fizycznych zmian papieru. Pomiary
odległości wykonane zostały na oryginale, natomiast kąty pomierzono na materiale
cyfrowym. Zdecydowały o tym również względy praktyczne – większa precyzja komputerowego pomiaru kątów. Skan planu został przed pomiarami oczyszczony oraz doprowadzony do identycznych rozmiarów jak oryginał. Niestety możliwe było tylko
skanowanie czarno–białe, dlatego ilustracje (załączniki oraz ryciny w tekście) pozbawione są koloru. Pomiary wartości rzeczywistych zostały dokonane na planie współczesnym. Posłużyła do tego cyfrowa wersja mapy 1:2000 w układzie współrzędnych
prostokątnych płaskich („Układ 1965”).

6.1 Wybór i opis punktów stabilnych.
W rozdziale 3.2. wspomniano, jak ważną rolę w analizie kartometrycznej
odgrywa jej pierwszy etap, czyli wybór punktów. Im solidniej przeprowadzona jest
analiza opisowa przestrzeni miasta, tym lepiej można wybrać punkty stabilne i tym
większa jest wiarygodność uzyskanych wyników.
Przy wyborze punktów kierowano się dwoma kryteriami. Pierwszym była bezproblemowa identyfikacja tychże punktów na współczesnym planie miasta. Ich lokalizacja nie powinna budzić wątpliwości, podobnie jak i niezmienność położenia. Dlatego
też wiele z wybranych punktów stanowią narożniki budynków (przeważnie kościołów), które łatwo można zidentyfikować. Jako punkty przyjmowano też skrzyżowania
linii traktów, utożsamiając je z przebiegiem dzisiejszych ulic. W takim przypadku
dokładność lokowania punktów jest znacznie mniejsza niż przy punktach w obrębie
budynków, jednak zasadniczy przebieg wybranych traktów zmieniał się w na tyle
małym stopniu, że błąd lokalizacji punktu mieści się w przyjętym marginesie.
Dokładność identyfikacji punktów jest różna dla różnych punktów – od około metra dla
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tych, opartych o budynki, do kilkunastu metrów w przypadku niektórych skrzyżowań
dróg. Takie zróżnicowanie jest pewnym kompromisem, a wynika on między innymi z
drugiego z przyjętych kryteriów, którym jest regularność rozmieszczenia punktów.
Niestety układ obiektów na planie od początku narzucał pewien rozkład możliwych do
wyboru punktów. Najwięcej znajdowało się oczywiście w centrum (głównie kościoły),
stąd też tam właśnie największe nagromadzenie punktów. Zachodnia część miasta, ze
względu na dużo rzadszą zabudowę, nie jest tak gęsto pokryta punktami jak centrum.
W wielu przypadkach wykorzystano tu skrzyżowania traktów. Jeszcze mniej punktów
można było obrać w części wschodniej, na Przedmieściu Kalinowszczyzna. Punkty
powinny także być rozmieszczone na obrzeżach planu. W zachodnim (częściowo
również w północnym i południowym) fragmencie miasta wykorzystano linię
najmłodszych fortyfikacji, na pozostałych krańcach planu oparto się o przeprawy przez
Bystrzycę (dwa mosty) oraz kościoły (Kalinowszczyzna).
Lokalizacja wszystkich trzydziestu punktów na planie dawnym przedstawiona
jest na rycinie 31, zaś ich opis poniżej.
Punkt 1.
Punkt ten, ulokowany w północno–zachodnim narożu planu, ustalony został na
przecięciu linii ulicy schodzącej do doliny Czechówki, krawędzi tejże doliny i krańca
ciągu fortyfikacji. Identyfikacja tejże ulicy jest trudna, o czym mowa w rozdziale 5.2.
Może to być dzisiejsza Lubomelska lub Spokojna. Porównano odległości z tego punktu
do wszystkich pozostałych pomierzone na planie badanym z odległościami uzyskanymi
dla obu przypadków z pomiarów na planie współczesnym. Indywidualne błędy względne odległości rozłożone są prawie po równo – w 14 przypadkach na 29 są mniejsze dla
wariantu z ul. Spokojną. Średnia gaussowska dla względnych błędów odległości wynosi
18,96% dla ul. Lubomelskiej i 15,35% dla ul. Spokojnej, natomiast średnia arytmetyczna odpowiednio 13,61% i 13,23%. Nie są to różnice, które pozwalałyby jednoznacznie opowiedzieć się, za którymś z rozwiązań. Jednak wobec argumentów przytoczonych w rozdziale 5.2. oraz faktu, iż wspomniany błąd średni jest mniejszy dla ul.
Spokojnej, postanowiono przyjąć, że właśnie ona jest ulicą zaznaczoną na planie.
Punkt 2.
Lokalizacja tego punktu nie budzi większych wątpliwości. Usytuowano go na
skrzyżowaniu ulic: 3 Maja, Dolnej 3 Maja i Chmielnej. Przebieg tych ulic jest na tyle
charakterystyczny, że poprawna identyfikacja tego miejsca na analizowanym planie nie
sprawia problemów.
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Punkt 3.
Ten

punkt

ulokowano

w

południowo–zachodnim

narożniku

kościoła

Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica.

Ryc. 31. Lokalizacja punktów stabilnych wykorzystanych do analizy kartometrycznej.
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Punkt 4.
Punkt czwarty wyznaczono na skrzyżowaniu ul. Radziwiłłowskiej i ul. 3 Maja.
Obie ulice zasadniczo nie zmieniły swojego położenia – Radziwiłłowska na planie
d’Örkena przebiega, tak jak dziś, na tyłach Pałacu Lubomirskich, zaś ul. 3 Maja ogranicza od zachodu przestrzeń obecnego placu Litewskiego.
Punkt 5.
Piąty punkt ulokowano w północno–wschodnim rogu Pałacu Lubomirskich.
W czasie powstawania planu pałac był jednopiętrową budowlą, boczne pawilony
dobudowano dopiero w pierwszej połowie XIX w.52, stąd właśnie na planie współczesnym punkt zaznaczono w obrębie głównej bryły budynku.
Punkt 6.
Jest to południowo–wschodni narożnik kościoła św. Józefa Oblubieńca NMP
w kompleksie klasztoru karmelitów bosych.
Punkt 7.
Punkt siódmy umieszczono w Bramie Grodzkiej, na linii głównej osi Starego
Miasta.
Punkt 8.
Ósmy punkt ulokowano w narożniku szpitala św. Łazarza przy ul. Podwale. Na
planie d’Örkena cały budynek oznaczony jest jako kościół, jednak ów kościół św. Woj.ciecha od początku był kościołem przyszpitalnym i stanowił tylko część całości. Dlatego też na współczesnym planie punkt 9. zaznaczono właśnie w narożniku szpitala, a nie
kościoła.
Punkt 9.
Punkt ten umieszczono w północno–zachodnim rogu cerkwi p.w. Przemienienia
Pańskiego.
Punkt 10.
Punkt dziesiąty znajduje się w osi bramy Zamku, do której prowadziła, tak jak
dziś, droga od Bramy Grodzkiej.53
Punkt 11.
Punkt jedenasty umiejscowiono w jednym z narożników kościoła p.w. MB
Wspomożenia Wiernych przy ul. Kalinowszczyzna. W czasie powstania planu był to
52

Denys Marta, Wyszkowski Marek, op. cit., s. 83.
Układ ten potwierdzony jest na późniejszych planach (np. Łęckiego) oraz w literarurze (Wojciechowski
Stefan, op. cit., s. 178.).
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kościół i klasztor franciszkanów. Na planie budynek kościoła zamieniony jest prawdopodobnie z jednym z obiektów klasztoru (p. rozdział 5.3.), dlatego punkt ulokowany
został w narożniku przylegającym do ulicy i do muru kirkutu.
Punkt 12.
Ten punkt umieszczono w północno–zachodnim rogu kościoła św. Agnieszki
przy ul. Kalinowszczyzna.
Punkt 13.
Trzynasty punkt to miejsce przeprawy przez Bystrzycę na dawnym szlaku handlowym prowadzącym przez Przedmieście Kalinowszczyzna jeszcze przed lokacją Lublina.54. Stałość tej lokalizacji potwierdzają inne plany i przebieg ulicy Kalinowszczyzna, która ma swoją kontynuację na wschodnim brzegu rzeki. Dlatego też punkt umieszczono na starym moście na Bystrzycy. Niestety brak jest archeologicznych potwierdzeń
położenia dawnego mostu, jednak powyższe argumenty pozwalają na takie właśnie
ulokowanie punktu. Alternatywą mogłoby być umieszczenie punktu w narożniku widocznej na planie karczmy, która istnieje do dziś, brak jest jednak danych o możliwych
zmianach jej kształtu.
Punkt 14.
Punkt ten umieszczono na jednym z elementów widocznej na planie d’Örkena
zewnętrznej linii fortyfikacji. Jest to „dobrze zachowany bastion przy wejściu do Ogrodu Saskiego – popularna górka saneczkowa”55 (p. fot. 1).
Punkt 15.
Piętnasty punkt znajduje się w miejscu dawnej bramy, ulokowanej na przecięciu
linii fortyfikacji (a więc m.in. linii ul. Lipowej) z ul. Krakowskie Przedmieście.
Punkt 16.
Punkt ten ulokowano w podstawie trójkąta wyznaczonego przez dwuramiennik
linii fortyfikacji w miejscu obecnego skweru przed wejściem na cmentarz przy ul. Lipowej.
Punkt 17.
Punkt siedemnasty umiejscowiono na przecięciu linii umocnień z ulicą Panny
Marii (obecną Narutowicza), gdzie dawniej znajdowała się brama.

54
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Denys Marta, Wyszkowski Marek, op. cit., s. 202.
Teodorowicz–Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Michalski Łukasz, op. cit., s. 132.
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Punkt 18.
Ten punkt umieszczony został na przecięciu ul. Narutowicza ze starszą (określaną jako trzecia) linią fortyfikacji, czyli na skrzyżowaniu z ul. Górną (i przedłużeniem
w ulicy Okopowej).
Punkt 19.
Punkt ten zlokalizowany został w północno–zachodnim rogu kościoła p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej.
Punkt 20.
Lokalizacja punktu została dokonana na podobnej zasadzie, jak jedenastego.
Błąd w lokalizacji kościoła (dzisiejszego ratusza) na planie (p. rozdział 5.3.) spowodował konieczność przesunięcia punktu w narożnik obiektu, który na planie nie jest
oznaczony jako kościół.
Punkt 21.
Punkt ten, podobnie jak siódmy, umieszczono na linii głównej osi Starego
Miasta, w drugiej z jego bram – Bramie Krakowskiej.
Punkt 22. i punkt 23.
Oba punkty naniesiono w narożnikach (odpowiednio północno–zachodnim i południowo–wschodnim) zabudowań kościoła i klasztoru bernardynów.
Punkt 24.
Punkt ten umieszczono w północnym narożu dawnego kościoła bernardynek
(ob. jezuitów).
Punkt 25.
Umieszczono ten punkt w południowo–zachodnim narożniku archikatedry.
Punkt 26. i 27.
Oba punkty umieszczono w narożach bazyliki dominikanów.
Punkt 28.
Jest to punkt wysunięty najbardziej na południe, jedyny w tym rejonie planu.
Naniesiono go w miejscu, w którym znajduje się most na Bystrzycy, czyli na przecięciu
z rzeką linii ulic Wyszyńskiego i Zamojskiej, prowadzącej do Przedmieścia Piaski. Na
planie nie ma w tym miejscu mostu, ale młodsze ryciny i plany ukazują trwałość tej
przeprawy.
Punkt 29.
Za punkt przyjęto skrzyżowanie ul. Krakowskie Przedmieście z ul. Kołłątaja.
Przebieg drugiej z wymienionych ulic może wydawać się problematyczny (biegła ona
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na przedpolu fortyfikacji, choć nie ma co do tego zgody56), jednak analiza planu i innych materiałów (p. rozdział 5.4.) przemawia za taką właśnie interpretacją.
Punkt 30.
Punkt ten ulokowano w zachodnim narożniku Pałacu Sobieskich przy ul. Bernardyńskiej.
Początkowo wybrano więcej punktów, chcąc uzyskać regularność ich rozkładu.
Niestety nie wszystkie wybrane obiekty spełniały kryterium bezproblemowej identyfikacji w dzisiejszej przestrzeni miasta. Z tego względu usunięto m.in. punkt w obrębie
kościoła św. Eliasza. Byłby to dobry punkt, jedyny w tym rejonie miasta, niestety brak
jest danych co do lokalizacji ówczesnego drewnianego budynku względem dzisiejszego
kościoła murowanego. Z podobnych względów usunięto punkt zlokalizowany w narożniku Trybunału, gdyż budynek ten był później przebudowywany i powiększany.

6.2. Analiza skali.
Na ryc. 15 przedstawiona jest podziałka liniowa planu z jednostkami określonymi jako kroki. Odcinek 0–100 na podziałce ma 27 mm, cała podziałka natomiast 134,5
milimetra. Po przeliczeniu tych wartości według skali średniej (patrz niżej) daje to
wartość jednego kroku równą nieco ponad 96 centymetrów.
W XVII i XVIII wieku różnorodność jednostek mierniczych była bardzo duża.
Grygorenko podaje, że wartość długości kroku w mierze pospolitej wynosiła ok. 744
mm, a w mierze geometrycznej ok. 1117 milimetrów.57 Być może wartość obliczona
z podziałki jest jednym z wariantów tej jednostki.
We wszystkich dalszych analizach planu wykorzystano skalę średnią. Skalę tę
obliczono na podstawie odległości między punktami opisanymi w poprzednim rozdziale. Porównano 435 odcinków na planie badanym z analogicznymi odcinkami w rzeczywistości.58 Uzyskano w ten sposób 435 skal lokalnych, diagram rozrzutu których
przedstawia ryc. 32.
56

Teodorowicz–Czerepińska Jadwiga, Michalska Grażyna, Michalski Łukasz, op. cit., s. 130.
Grygorenko Wiktor, „Założenia metrologiczne map XVII i XVIII wieku”, Przegląd Geodezyjny, r.
LIII, 1981, nr 9-10, tab. 5.
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Żadne zestawienia tabelaryczne przytaczane w tym rozdziale i rozdziałach następnych nie zostały
zamieszczone w pracy ze względu na ich objętość. Podawane są jedynie ich fragmenty lub same wyniki.
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Ryc. 32. Diagram rozrzutu skal lokalnych.

Najmniejsza wartość mianownika skali to 1881, największa natomiast – 6941.
Skala średnia jest średnią arytmetyczną ze wszystkich pomiarów i wynosi ok. 1:3586.
Podane powyżej wartości skrajne obrazują, jak duże są różnice skal lokalnych.
Potwierdza to także rycina 32. Dlatego też zdecydowano się zastosować metodę graficznej prezentacji zmienności skali, zaproponowaną przez E. Krzywicką–Blum.59
W tym celu, w oparciu o 30 opisanych w poprzednim rozdziale punktów stworzono sieć
trójkątów (zostały one wykorzystane i w innych analizach – p. podrozdział 6.6.). Punktom będącym środkami trójkątów przypisano wartości skal równe średniej arytmetycznej skal lokalnych dla boków danego trójkąta (dokładny opis metody znajduje się
w podrozdziale 3.3.). Punkty te posłużyły do przeprowadzenia izolinii. Dokonano tego
w programie Surfer, który umożliwia wybór spośród kilku metod interpolacji.
Wykonano szereg prób i się zastosować metodę naturalnego sąsiedztwa, ponieważ
sprawdza się ona dla punktów rozmieszczonych nieregularnie, jak to ma miejsce w tym
przypadku. Dodatkowo izolinie nie są nanoszone na obszarach pozbawionych punktów.
Zaletą metody jest także nieprzekraczanie zakresu danych z podstawowego zbioru
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Krzywicka–Blum Ewa, op. cit.
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wartości przypisanych punktom.60 Metoda naturalnego sąsiedztwa została wykorzystana w przypadku wszystkich planów izoliniowych w tej pracy.
Wynik interpolacji przedstawia załącznik VI. Skala planu jest największa w okolicach Starego Miasta i maleje mniej więcej koncentrycznie na zewnątrz. Na terenie
Krakowskiego Przedmieścia spadek skali jest niewielki. Dla obszaru dzisiejszego centrum miasta skala waha się nieznacznie w zakresie od ok. 1:2400 do ok. 1:3600, a przebieg izolinii pozwala mówić o pewnej homogeniczności obszaru. Zdecydowanie odcina
się natomiast rejon Kalinowszczyzny, gdzie skala maleje gwałtownie, dochodząc niemal do wartości 1:6000. Odrębność przedstawienia tego fragmentu miasta potwierdzają
i inne analizy, o czym mowa jest także w następnych rozdziałach.

6.3. Analiza odległości.
Błędy odległości określone zostały na podstawie odcinków utworzonych w oparciu o sieć punktów stabilnych, opisanych w rozdziale 6.1. Czterysta trzydzieści pięć rezultatów pomiarów na planie dawnym zostało zestawione w tabeli i porównane z odległościami rzeczywistymi. Średni gaussowski błąd bezwzględny dla wszystkich
pomiarów wyniósł prawie 251,5 metra. Zsumowano także błędy bezwzględne
odległości z poszczególnych punktów do wszystkich pozostałych. Wyniki przedstawia
tabela 1.
Graficzną prezentację danych przedstawia ryc. 33. Metoda okręgów ukazuje
względne podobieństwo obszarów w centrum miasta, nieznacznie większe błędy
cechują punkty w północno– i południowo–zachodnich fragmentach planu. Błędy
zwiększają się od Starego Miasta ku wschodowi, największe wartości osiągając na
krańcach Przedmieścia Kalinowszczyzna. Im większy wartość błędu, tym oczywiście
większy błąd lokalizacji punktu. Wyniki badań przedstawione na rycinie 33 potwierdzają prawidłowości zauważone już przy izoliniach zmienności skali (zał. VI) – zbliżone
do średniej wartości w centralnej części planu oraz znacznie od niej odstające we
fragmencie wschodnim.

60

Surfer. User's guide, Golden, Golden Software Inc., 2002, s. 150.
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Numer punktu

Charakterystyki błędów odległoś-

Suma błędów [m]

1

3897,40

2

4545,62

3

4479,62

4

4226,10

5

3990,02

bezwzględnych na danych odcinkach do

6

3657,75

ich

7

5085,59

wartości błędów względnych prezentuje

8

5905,75

ryc. 34.

10

5504,78

11

5215,99

12

11124,29

13

20271,08

Średnia gaussowska ze wszystkich 435

14

3667,76

błędów indywidualnych wynosi 26,8%,

15

3726,77

średnia arytmetyczna natomiast 21,8%.

16

4753,69

Środkowa

17

4607,60

18

4291,32

19

3881,02

20

3369,19

21

3423,13

22

4317,85

23

4006,15

24

3811,61

25

4320,77

26

4875,00

27

4712,86

28

4794,46

29

3937,95

Tab. 1. Sumy bezwzględnych błędów od-

30

3510,15

ległości dla poszczególnych punktów.

ci można dokonać poprzez obliczenie
błędów względnych. Są to procentowe
wartości pokazujące stosunek błędów
rzeczywistych

długości.

Rozrzut

Na rycinie zaznaczone są także
wartości charakteryzujące zbiór danych.

wartość

dla

zbioru

upo-

rządkowanego, czyli mediana to ok. 18,7
procenta.
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Ryc. 33. Suma bezwzględnych błędów odległości dla poszczególnych punktów.

Ryc. 34. Diagram rozrzutu względnych błędów odległości.
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Numer punktu

Inna metoda scharakteryzowania

Współczynnik korelacji

1

0,9601

2

0,9519

3

0,9233

4

0,9500

5

0,9398

dla każdego z punktów stabilnych, a dwa

6

0,9533

zbiory danych stanowiły odległości do

7

0,8559

pozostałych punktów w rzeczywistości

8

0,8409

i odległości uzyskane z analizowanego

9

0,9229

10

0,8698

11

0,9505

12

0,9688

13

0,9534

14

0,9618

15

0,9625

16

0,9393

17

0,9180

18

0,9221

19

0,9373

20

0,9693

21

0,9598

22

0,9330

23

0,9302

24

0,9440

25

0,8811

26

0,8490

27

0,8453

28

0,8545

29

0,9469

Tab. 2. Współczynniki korelacji dla poszcze-

30

0,8847

gólnych punktów.

błędów odległości opieraja się na zastosowaniu

współczynnika

korelacji.

Współczynnik ten obliczono oddzielnie

planu. Wartości współczynnika prezentuje tab. 2.
Wartości te posłużyły do wykreślenia izolinii (p. ryc. 35).

J. Stone i A. Gemmel twierdzą, że trzydzieści punktów jest liczbą wystarczającą
do uzyskania wiarygodnych wyników, natomiast izolinie współczynnika korelacji wykazują większe walory niż siatka zniekształceń.61 Zastanawiające są jednak wysokie
wartości współczynnika korelacji, bardzo bliskie jedności nawet dla punktów, które
w wyniku innych analiz uzyskały niskie oceny jeśli chodzi o dokładność ich lokalizacji
61

Stone Jeffrey C., Gemmell A. M. D., op. cit., s. s. 8, 10.
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(np. punkt 13.). Wartości te są wyższe niż dla punktów położonych w centrum i zidentyfikowanych z mniejszym błędem (np. punkt 26. i 27.).

Ryc. 35. Izolinie współczynnika korelacji.

Metoda ta wzbudza jednak wiele wątpliwości. Jak wykazały badania Murphy,
współczynnik korelacji dla punktów rozmieszczonych na dawnej mapie losowo i porównanych ze współczesną wynosi ok. 0,68.62 Znając tę wartość, wyniki przedstawione
w tab. 2. jawią się jako znacznie bardziej realne. Dodatkowo autorka sugeruje zastosowanie wzoru, który pozwala uzyskać większe zróżnicowanie wyników i mniejsze ich
wartości.63 Wzór ten ma postać:
I=

r − 0,68
;
1 − 0,68

(4.)

gdzie:
r – współczynnik korelacji.
Po zastosowaniu powyższego wzoru uzyskamy dla punktu 27. (współczynnik
korelacji był w tym przypadku najniższy) wartość 0,5166, a dla 20. (gdzie był naj62
63

Murphy Joan, op. cit., s. 95-96.
ibid., s. 96.
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wyższy) wartość 0,9041. Uwiarygodnia to rozkład wartości, ale nie zmienia faktu, iż nie
potwierdzają one wyników uzyskanych innymi metodami. Ponadto zastanawiać można
się też nad zasadnością prezentacji tych wartości za pomocą izolinii (czy współczynnik
korelacji przypisany do punktów może mieć charakter ciągły?). Wydaje się, że metoda
ta może mieć zastosowanie tylko przy porównywaniu kilku map, na których dodatkowo
punkty wybrane są w sposób podobny (mają zbliżony rozkład).

6.4. Analiza kątów.
Plan d’Örkena zorientowany jest na północ, w związku z tym porównanie kątów
sprowadzone zostało do porównania wartości azymutów z każdego z punktów na
wszystkie pozostałe na planie dawnym i współczesnym. Średnia gaussowska wartość
błędu bezwzględnego wyniosła niecałe 16,5 stopnia, a maksymalną wartością indywidualnego błędu było 70 stopni.
Niewielkie są także wartości błędów względnych. Średnia gaussowska wyniosła
ok. 17,4%, a arytmetyczna 11,2 procenta. Rozkład indywidualnych błędów względnych
azymutów przedstawia rycina 36.

Ryc. 36. Diagram rozrzutu względnych błędów azymutów.
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6.5. Analiza położenia.
Numer punktu

Wobec braku na planie współ-

1

Średnia wartość
błędu położenia [m]
412,67

rzędnych kartograficznych, błąd poło-

2

384,50

żenia został obliczony na podstawie

3

358,31

błędów azymutu i odległości (błąd azy-

4

361,87

5

340,53

6

347,18

7

397,94

Dla każdego z punktów policzono błędy

8

416,72

indywidualne położenia względem po-

9

408,51

zostałych punktów oraz błąd średni

10

421,16

gaussowski.

11

563,59

12

787,74

13

1267,52

14

351,83

że zaledwie kilka punktów ma błędy

15

342,40

położenia, których wielkości przekracza-

16

349,33

ją 400 metrów, a największe (ponad pół

17

348,09

kilometra) błędy obserwowane są po-

18

307,23

19

316,07

20

353,13

21

339,14

Należy pamiętać, że powyższe

22

319,63

błędy dotyczą położenia względem in-

23

312,95

nych punktów na planie, a nie względem

24

318,37

rzeczywistego położenia danego punktu.

25

331,20

26

362,35

27

338,53

28

470,69

29

328,13

Tab.

30

330,93

poszczególnych punktów.

mutu wyrażono w metrach. przeliczając
odległość kątową na jednostki długości).

Wartości

tego

drugiego

przedstawione są w tabeli 3.
Z otrzymanych wartości wynika,

nownie dla punktów w rejonie Kalinowszczyzny.

3.

Średnie

błędy

położenia

dla

Graficzną ilustracją, pokazującą jednocześnie indywidualny błąd odległości
i azymutu, a więc i indywidualny błąd położenia jest tzw. metoda współrzędnych biegunowych (ryc. 37).
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Do prezentacji wybrano tylko jeden z trzydziestu punktów – punkt położony
centralnie na planie, znajdujący się w osi Bramy Krakowskiej. Przyjęto, że jest on
zlokalizowany poprawnie, a następnie wykreślono linie łączące ten punkt ze wszystkimi
pozostałymi na planie dawnym oraz na sprowadzonym do tej samej skali planie
współczesnym. Rycina znakomicie ilustruje deformacje treści planu – skręcenia
kierunków oraz błędy odległości. Metoda nie jest stosowana często. Wydaje się, że
mogłaby być znakomitym uzupełnieniem wartości liczbowych prezentowanych w tabelach, niewątpliwie przewyższając je poglądowością. Z ryciny tej (choć prezentuje ona
sytuacje tylko dla jednego punktu) jeszcze wyraźniej wynika to, co podkreślono przy
tabeli, a mianowicie stosunkowo niewielkie zniekształcenia w rejonie centrum oraz
bardzo duże przesunięcia w części wschodniej planu.

Ryc. 37. Metoda współrzędnych biegunowych zastosowana do punktu 21. (zmniejszone 4 razy).

6.6. Analiza powierzchni.
Do analizy powierzchni wykorzystano tę samą sieć trójkątów, która posłużyła do
analiz skali. Pomierzono powierzchnie trójkątów na planie dawnym i współczesnym,
a wyniki zestawiono w tabeli. Następnie obliczono błąd względny, czyli wyrażony
w procentach stosunek różnicy powierzchni odpowiadających sobie trójkątów do rze-
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czywistej powierzchni danego trójkąta. Wartości błędu sięgały od prawie jednego
procenta dla trójkąta nr 30 do około 230 procent (trójkąty nr 24 i nr 32). Powierzchnie
pogrupowano w sześć klas, w zależności od wartości błędu. Graficzne zobrazowanie
błędów prezentuje ryc. 38.

Ryc. 38. Błędy względne powierzchni.

Uzyskany obraz nie ukazuje zjawiska w pełni prawidłowo. Największe błędy są
dla trójkątów w centrum miasta, gdzie punkty pomiarowe (wierzchołki trójkątów) rozmieszczone są najgęściej. Trójkąty mają powierzchnie mniejsze niż te na peryferiach,
a zatem stosunkowo niewielki błąd bezwzględny daje w efekcie znaczny błąd względny. Widać to najwyraźniej w przypadku wspomnianych już trójkątów nr 24 i 32,
zwłaszcza, gdy zestawi się je z największym trójkątem nr 37. Ich rzeczywiste powierzchnie to (odpowiednio): 2147, 6763 i 779567 metrów kwadratowych, natomiast
błędy bezwzględne powierzchni to: 4908, 15600 oraz 377000 metrów kwadratowych.
Chcąc zobiektywizować obraz zniekształceń powierzchni, postanowiono zastosować współczynnik wagowy jako mnożnik wartości błędu względnego. Wagę jeden
przypisano hipotetycznemu trójkątowi o powierzchni równej średniej arytmetycznej ze
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wszystkich powierzchni (69904,215 m2), a następnie obliczono wagę poszczególnych
trójkątów. Posłużyła ona do wyliczenia względnego błędu powierzchni uwzględniającego rzeczywistą powierzchnię każdego z trójkątów. Uzyskane rezultaty przedstawia
ryc. 39.

Ryc. 39. Błędy względne powierzchni z uwzględnieniem wagi trójkątów.

Wartości błędów ponownie pogrupowano w klasy, takie same jak w poprzednim
przykładzie. Połączono jedynie dwie ostatnie klasy w jedną (wartości powyżej 100 procent).
Wydaje się, że ta metoda przedstawia błędy powierzchni bardziej obiektywnie.
Niewielkie błędy występują w tych obszarach, które i w innych analizach wykazywały
stosunkowo niskie zniekształcenia. Praktycznie całe Krakowskie Przedmieście oraz
Stare Miasto pokryte jest trójkątami należącymi do trzech pierwszych klas. Większe
zniekształcenia występują tam, gdzie sieć punktów pomiarowych była niedostatecznie
gęsta i gdzie zniekształcenia planu (które uwidoczniły się w poprzednich analizach) są
duże, a więc w rejonie nadbystrzyckich łąk oraz na Kalinowszczyźnie. Zastanawiająca
jest niespodziewanie niska wartość błędu dla trójkąta nr 30 i to niezależnie od zasto-

111

sowanej metody (zwłaszcza w zestawieniu z sąsiednim trójkątem nr 29, opartym na
dwu tych samych punktach). Podobnie niskie wartości błędu (poniżej 5 procent) uzyskały w przypadku zastosowania drugiej metody trójkąty w zachodniej części Kalinowszczyzny i w okolicach Zamku (nr 42 i 43), choć tutaj wpływ na to miała także ich
niewielka powierzchnia (a zatem i waga).

6.7. Pozostałe analizy graficzne.
Jak wspomniano w rozdziale 3.3., jedną z najczęściej stosowanych metod
graficznej prezentacji geometrycznej rozbieżności mapy dawnej i współczesnej jest
siatka zniekształceń. Jest to metoda o prostych założeniach i niewątpliwie bardzo
poglądowa. W związku z tym zdecydowano się ją zastosować w niniejszej pracy.
Na plan współczesny naniesiono siatkę przecinających się pod kątem prostym
linii (każda z nich była oddalona od sąsiedniej o 200 metrów). Następnie, opierając się
o trzydzieści wykorzystywanych wcześniej punktów, przetransformowano plan współczesny na dawny tak, aby odpowiadające sobie punkty pokrywały się (lokalna transformacja nieliniowa – „rubber sheeting”). Po nałożeniu obu planów na siebie zniekształcone linie z planu współczesnego przeniesiono na dawny. W ten sposób powstała siatka
zniekształceń widoczna na ryc. 40
Zasięg siatki ograniczono do obszaru objętego punktami pomiarowymi i siecią
tworzonych przez nie trójkątów (np. brak punktów na północnym brzegu Czechówki
nie pozwolił na przedłużenie linii na drugą stronę doliny).
Na ilustracji widać niewielkie, a w każdym razie w miarę regularne zniekształcenia w zachodniej części miasta oraz również nieduże, ale bardziej zróżnicowane
w części centralnej. Oczka siatki mają tu charakter bardziej nieregularny, ponadto są
znacznie zwiększone (analiza skali wykazała, że rejon Starego Miasta oraz początkowego odcinka Krakowskiego Przedmieścia to fragment planu o największej skali). Obraz
zniekształconej siatki jest także kolejnym potwierdzeniem dużego skręcenia planu
w części wschodniej. Brak punktów pomiarowych na terenie łąk nad Bystrzycą
powoduje, że obraz zniekształceń w trójkącie skarpa staromiejska – most na Bystrzycy – Kalinowszczyzna jest nieadekwatny do rzeczywistości i zmieniony w niewielkim
stopniu (praktycznie tylko obrócony, co wynika ze zmian na terenach sąsiednich).
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Ryc. 40. Siatka zniekształceń.

Plan z 1716 roku został geometrycznie skorygowany – „naciągnięty” do planu
współczesnego. Zostało to wykonane z zastosowaniem globalnej transformacji opartej
o wielomian drugiego stopnia. Efekt widoczny jest na załączniku VII. Zastosowano
wielomian niskiego stopnia, ponieważ próby wykonania transformacji z wykorzystaniem równań stopni wyższych wprowadzały bardzo poważne zniekształcenia
obrazu (p. podrozdział 3.3.8.).
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7. Wyniki i wnioski.
Celem pracy było stworzenie modelu podejścia do badania dawnych planów
miast. Modelu, który ujmowałby to zadanie wieloaspektowo, z uwagi na fakt, że plan
dawny jest nie tylko zabytkiem kartografii, ale także historycznym materiałem źródłowym. Drugim z celów było zastosowanie tej metody do analizy i oceny najstarszego
planu Lublina. W związku z tym wyniki i wnioski zawarte w tym rozdziale podzielono
na dwie grupy.
Do grupy pierwszej należą poniższe, związane z metodyką.
1. Analiza i ocena dawnej mapy powinna dotyczyć czterech aspektów:
-

okoliczności i celu jej powstania;

-

metodycznego i technicznego warsztatu kartografa w porównaniu do współczesnych mu dokonań;

-

zgodności treści mapy z rzeczywistością historyczną;

-

geometrycznej dokładności mapy.

2. W zależności od rozległości i potrzeb analizy, akcenty na poszczególne aspekty
będą różnie rozłożone, jednak żaden z nich nie powinien być całkowicie pominięty.
3. Wieloaspektowe badania dawnych dzieł kartograficznych wymuszają interdyscyplinarność. Jest to ważny, ale często zaniedbywany element. Mapy nie
można oceniać w oderwaniu od jej historycznego kontekstu (jak czynią to czasem kartografowie), nie można też traktować jej jako materiału źródłowego bez
świadomości ograniczeń dawnej kartografii (podejście takie spotkać można
w badaniach historyków, a także, co bardziej zastanawiające, geografów).
4. Kompleksowa ocena dawnych planów miast pod względem ich wartości jako
dzieł kartograficznych jest wykonywana rzadko, w przeciwieństwie do licznych
analogicznych prób dotyczących planów i map współczesnych. Propozycja
takiej oceny zawarta w niniejszej pracy wydaję się być dobra i kompletna.
Ważną cechą jest także to że oparta jest o uprzednio wykonany przegląd stanu
kartografii w analizowanym okresie.
5. W analizie opisowej treści planu konieczne jest częste odwoływanie się do
wiedzy i źródeł z zakresu historii, archeologii i nauk pokrewnych. Wymaga to
od kartografa współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Ta część pracy,
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choć z pozoru mało kartograficzna, niezbędna jest w dalszych analizach – jej
prawidłowe wykonanie umożliwia poprawne przeprowadzenie analiz kartometrycznych. Analiza treści planu jest jednak przede wszystkim wartością samą
w sobie, gdyż pozwala odnieść się do jakości planu jako materiału źródłowego.
6. Analizy kartometryczności map mają długą historię. Mimo braku jednolitości
w podejściu do tematu wśród różnych autorów, wyróżnić można kilka metod,
które powinny być stosowane. Mowa tu o obliczaniu średnich błędów względnych i bezwzględnych odległości, kątów i powierzchni (z zastosowaniem średniej gaussowskiej), a także błędów położenia. Z rezerwą podchodzić należy do
niektórych nietypowych metod, jak np. zastosowanie współczynnika korelacji,
który stosowany być powinien jedynie jako uzupełnienie lub przy analizach serii
map. Inne oryginalne metody warte są upowszechnienia. Można tu wymienić
metodę okręgów prezentującą błędy odległości oraz graficzną prezentację
zmienności skali w postaci izolinii. Wśród pozostałych graficznych metod
zobrazowania błędów dokładności planu niewątpliwie podstawową i konieczną
jest siatka zniekształceń.
7. Wobec dużej różnorodności metod analiz kartometrycznych, w pracy nie proponowano własnej. Jedynym wyjątkiem jest obiektywizacja wartości uzyskanych
błędów względnych powierzchni. Proste założenie i dobry rezultat pozwala
stwierdzić, że jej zastosowanie było słuszne.
8. Obecnie łatwo osiągalne są skomplikowane matematycznie procedury transformacji obrazu, należące do metod geodezyjnych. Zastosowanie nawet najprostszych z nich daje często dobre i efektowne rezultaty („naciągnięcia”
planów). Ich poprawność w dużym stopniu zależy jednak od liczby punktów
kontrolnych i zastosowanej metody. W pracy zostały one potraktowane jedynie
jako uzupełnienie. Niewątpliwie jest to temat stosunkowo nowy, na polu którego
nadal pojawiają się nowe rozwiązania, zarówno metodyczne, jak i techniczne
(związane w dużej mierze z rozwojem technik i technologii komputerowych).
Drugą grupę stanowią zaprezentowane poniżej wnioski wypływające z analizy i oceny
planu d’Örkena.
1. Zbadano i opisano okoliczności powstania planu. W pracach wykorzystujących
badany plan był to element całkowicie pomijany (z jednym wyjątkiem). Wiedza
ta pozwoliła sformułowanie ważnych wniosków (p. punkt drugi).
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2. W pracy użyto wobec badanego planu określenia „tematyczny”. W zasadniczy
sposób zmienia to spojrzenie na ten plan. Wiedza o tym, jakie cele stawiał sobie
kartograf przy pracy pozwala formułować racjonalne wymagania wobec planu,
a w związku z tym uzyskiwać wiarygodne wnioski.
3. Określono prawidłowe brzmienie nazwiska autora planu (do tej pory odczytywane błędnie), co otwiera drogę do szerokiej kwerendy, która pozwoliłaby ustalić więcej informacji o tej osobie.
4. Plan nie odstaje od dokonań kartografii przełomu XVII i XVIII wieku. Pamiętać
należy, że w Polsce był to okres największego upadku tej sztuki. Dodatkowo jest
to opracowanie rękopiśmienne i wykonane z myślą o konkretnym, krótkotrwałym zastosowaniu. Wyróżnia się właściwie tylko zastosowaniem stosunkowo nowej, typowej dla późniejszych kartografików, formy prezentacji rzeźby
terenu. Wysoko należy ocenić także zakres treści planu, przy czym pamiętać
należy o celach, które postawiono przed jego wykonawcą. Chodzi tu o treść
tematyczną, natomiast zakres treści topograficznej jest wystarczający.
5. Analiza treści planu pozwoliła zidentyfikować problematyczne obiekty i rozstrzygnąć wątpliwości. Wykazała, że autor, choć nie było jego celem wykonanie
planu ogólnoinformacyjnego, przestrzeń miasta przedstawił bardzo dobrze, choć
z niejednakową szczegółowością. Rozstrzygnięto problem identyfikacji ulic
w północno–zachodniej części planu oraz położenia kościoła bonifratrów. Oba
zagadnienia były poruszane wcześniej w literaturze historycznej, a na podstawie
niewłaściwej interpretacji faktów wyciągano błędne wnioski, jak również
formułowano opinie o niskiej wartości planu.
6. Szczegółowo zanalizowano treść tematyczną planu, co do tej pory nie miało
miejsca. Czyni to z pracy cenny materiał pomocniczy do historii konfederacji
tarnogrodzkiej.
7. Analiza opisowa pozwoliła wybrać punkty, w oparciu o które przeprowadzono
analizę kartometryczności planu. Niestety rozkład punktów stanowi kompromis
między wymogiem regularnego ich rozmieszczenia, a koniecznością bezbłędnego przypisania do punktów w dzisiejszej przestrzeni miasta. Tym bardziej
przydatną jawi się część opisowa, która umożliwia eliminację pozornie satysfakcjonujących punktów, mogących zniekształcać wyniki.
8. Zastosowane metody analiz poprawności geometrycznej planu ujawniły przede
wszystkim trzy wyróżniające się fragmenty planu. Rejon Starego Miasta i Kra116

kowskiego Przedmieścia

na północ od linii dzisiejszej ulicy o tej nazwie

cechują niewielkie zniekształcenia. Skala jest tam zbliżona do średniej, błędy
odległości i powierzchni najmniejsze, podobnie jak i deformacje. Okolice
Zamku oraz południowo–zachodnia część planu posiada mniejszą skalę, a błędy
odległości i powierzchni oraz zniekształcenia zwiększają się. Najgorzej przedstawiona jest wschodnia część planu – Przedmieście Kalinowszczyzna. Błędy
kilkakrotnie przewyższają te z innych części planu, a siatka zniekształceń w tym
właśnie rejonie zdeformowana jest najsilniej.
9. Powyższe uwagi pozwalają sformułować tezę, że autor miał być może okazje do
fragmentarycznych pomiarów w terenie. Dotyczy to zwłaszcza obszarów, które
były bezpośrednio związane z rokowaniami poprzez lokalizację miejsca obrad
i kwaterowań. Nie można wykluczyć także, że korzystał z nieznanych nam
innych opracowań kartograficznych. Tereny oddalone od centrum miasta (Kalinowszczyzna) mogły zostać naniesione na plan nawet bez zaznajomienia się
z nimi przez autora. Lokalizacja i charakter wzgórza staromiejskiego czy zamkowego umożliwia bezproblemowe określenie wzajemnego położenia obiektów
na Kalinie ze stosunkowo niewielkim błędem. Natomiast nieduży błąd w określeniu kątów pomiędzy osią Starego Miasta, a Kalinowszyzną skutkuje
znacznym skręceniem planu.
10. Niejednolite rozmieszczenie punktów pomiarowych uniemożliwiło zbadanie
cech na całym przedstawionym obszarze. Osiągnięte wyniki jednak w więcej niż
satysfakcjonujący sposób charakteryzują zniekształcenia geometryczne.
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Zakończenie.
Badania z zakresu historii kartografii w znakomitej większości przypadków dotyczą map mało– i średnioskalowych. Plany miast pozostają niejako na uboczu, częściej
znajdując się w orbicie zainteresowań badaczy dziejów geodezji, historyków i regionalistów. Pojawiające się publikacje kartograficzne mają charakter popularyzatorski
(reprinty, atlasowe zestawienia planów dawnych) lub historyczny.
W niniejszej pracy zwrócono uwagę na konieczność potraktowania dawnych
planów jak obiektów kartograficznych. Obiektów będących wyznacznikiem poziomu
sztuki tworzenia map w przeszłości i obiektów niepozbawionych ograniczeń oraz
błędów, które należy badać. Jednocześnie nie można zapominać o planach jako
źródłach informacji o historii miasta. W badaniach obrazów tak niewielkich obszarów
z tak szczegółowym przedstawieniem przestrzeni nieuniknione jest przenikanie dyscyplin. Niezależnie od profesji wykonującego badania, nie może on unikać interdyscyplinarnej współpracy. Ta myśl przyświecała przy tworzeniu zaprezentowanego
w pracy wieloaspektowego podejścia do analizy i oceny dawnych planów miast. Wydaje się, że o ile poszczególne elementy badań mogą ulegać pewnym modyfikacjom, to
samo podejście jest właściwe i godne polecenia historykom kartografii.
Praca ma charakter metodyczny, ale i użytkowy. Stosując proponowaną ścieżkę
postępowania, zbadano najstarszy plan Lublina przedstawiający cały miasto. Plan ten
wielokrotnie wykorzystywany był w pracach z zakresu różnych dziedzin, sam jednak
nie był nigdy przedmiotem analiz. Autor ma nadzieje, że tak jak opracowania historyczne, archeologiczne czy urbanistyczne były mu wielce pomocne w pisaniu tej pracy,
tak i praca ta będzie cennym materiałem dla historyków i regionalistów, pozwalając im
lepiej zrozumieć dawną kartografię. W takiej sytuacji jeszcze bardziej spełniłby się
postulat interdyscyplinarności.
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Wykaz załączników.
Załącznik I
Plan Lublina d’Örkena.
Załącznik II
1. Plan Warszawy A. Coquarta.
2. Widok Lublina z dzieła Brauna i Hogenberga z 1618 roku (zmniejszone).
3. Widok Jerozolimy O. Dappera z 1677 roku.
4. Plan Bath z 1676 roku T. Guidotta.
5. Plan Nijmegen H. de Letha z roku 1739.
Załącznik III
1. Plan Conceptión Fréziera opublikowany w roku 1732.
2. Plan Nijmegen Ch. de Beaurama z 1672 roku.
3. Plan Zwolle Prioraro z 1673 roku. W przestrzeni miasta, ograniczonej fortyfikacjami, naniesiono jedynie kilka budynków i kanały.
4. Chełmno. Plan miasta z pierwszej połowy XVIII w. autorstwa J. F. Steinera
(fragment, zmniejszone).
Załącznik IV
1. Plan Nowego Jorku z 1731 roku T. Johnstona.
2. Puigcerdá. Plan z 1678 roku.
3. Plan Grudziądza z 1756 roku (fragment).
4. Plan Kopenhagi z 1728 roku R. i J. Ottensów (fragment).
Załącznik V
1. Plan Jerozolimy B. Lamy'ego z roku 1720.
2. Plan Kalundborga z ok. 1670 roku.
3. Roses. Plan z 1693 roku.
Załącznik VI
Izolinie zmienności skali planu d’Örkena.
Załącznik VII
Plan d’Örkena przetransformowany w oparciu o plan współczesny.
Załącznik VIII
Układ ulic na planie d’Örkena.
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Wykaz rycin.
Wykaz rycin w pracy, wraz z numerami stron, na których się one znajdują.
strona
Ryc. 1. Oblężenie Torunia. Miedzioryt J. Lithena z 1706 roku (zmniej-

13

szone).
Ryc. 2. Plan Krakowa z 1667 r., wykonany na zlecenie Rady Miejskiej

14

do celów podatkowych. Autor nieznany. Skala ok. 1:1680
(fragment, zmniejszone).
Ryc. 3. Plan Nijmegen z 1719 r. G. Brakela (por. ze starszym o prawie

15

pół wieku planem de Beaurama, poz. 2., zał. III).
Ryc. 4. Schematyczny plan Krakowa A. Buchowskiego z 1703 roku.

15

Ryc. 5. Mapa graniczna Niżankowic z pierwszej połowy XVIII wieku.

16

Autor nieznany (fragment).
Ryc. 6. Plan Słucka z ok. 1725 roku.

17

Ryc. 7. Fragment legendy planu z podpisem autora.

22

Ryc. 8. Kształt litery „x” i litery „k” w objaśnieniach oraz podpis autora

22

planu.
Ryc. 9. Kształt litery „n” i litery „r” w objaśnieniach oraz podpis autora

23

planu.
Ryc. 10. Siatka zniekształceń na mapie S. Münstera z 1540 r. (zmniej-

41

szone).
Ryc. 11. Porównanie przebiegu rzek na mapie księstwa świdnickiego z ich

42

przebiegiem na współczesnej mapie (fragment).
Ryc. 12. Izolinie prezentujące obszary o jednakowych wartościach

43

wektorów przesunięć na mapie Śląska M. Helwiga z 1561 r. (oryginał barwny, fragment).
Ryc. 13. Zobrazowanie wzajemnego położenia punktów metodą współ-

44

rzędnych biegunowych.
Ryc. 14. Sieć trójkątów o pogrupowanych bokach dla mapy Meklenburgii

44

T. Stelli. Style linii odpowiadają różnym przedziałom wartości
względnych błędów odległości (fragment).
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Ryc. 15. Skala liniowa.

48

Ryc. 16. Oznaczenie ogrodów na rękopiśmiennym planie Warszawy

52

C. Wernecka z 1732 r. (fragment, zmniejszone).
Ryc. 17. Trzy typy oznaczeń budynku kościoła (od lewej: prostokąt – tu

54

kościół św. Józefa, budynek z zaznaczoną absydą – cerkiew Przemienienia Pańskiego oraz budynek z oznaczonym wejściem –
– kościół św. Agnieszki).
Ryc. 18. Dwa typy oznaczenia wejścia (od lewej: kościół św. Pawła,

54

Zamek, Katedra, pałac na ul. Królewskiej).
Ryc. 19. Oznaczenie ulic wewnątrz miasta (od lewej: plan badany, ręko-

55

piśmienny plan Warszawy C. Wernecka z 1732 r. oraz plan Nijmegen de Letha z 1739 r. (zmniejszony)).
Ryc. 20. Fragmenty fortyfikacji na planie badanym i planie Nijmegen

56

z 1739 r. (zmniejszone).
Ryc. 21. Oznaczenie łąk w dolinach rzek.

57

Ryc. 22. Oznaczenie pól oraz ogrodów (od lewej: badany plan, plan War-

57

szawy Coquarta (oryginał barwny), badany plan oraz rękopiśmienny plan Warszawy Wernecka).
Ryc. 23. Metody przedstawiania rzeźby terenu (od lewej: badany plan,

58

plan Nijmegen Brakela z 1719 r. oraz plan Jerozolimy Bernarda
z roku 1720).
Ryc. 24. Sposoby prezentacji hydrografii (od lewej Czechówka i staw na

58

niej oraz Bystrzyca).
Ryc. 25. Ozdobny kartusz z planu Marsylii Razauda z 1743 r.

62

Ryc. 26. Legenda planu (zmniejszone).

65

Ryc. 27. Kościoły zaznaczone na planie (opis w tekście).

72

Ryc. 28. Rzut kościoła św. Michała.

73

Ryc. 29. Próba rekonstrukcji rzutu kościoła bonifratrów (zaznaczony na

75

czarno) w obrębie dzisiejszego placu Litewskiego. Skala ok.
1:1400.

129

Ryc. 30. Zabudowa w obrębie kompleksu jezuitów w 1722 r. (A – kościół,

81

B – szkoła, C – wieża nad furtą kolegium, D – ostatnie (z 1701 r.)
skrzydło kolegium, rzędy okręgów między kościołem a szkołą to
portyk przed wejściem do obecnego Archiwum Państwowego).
Ryc. 31. Lokalizacja punktów stabilnych wykorzystanych do analizy kar-

96

tometrycznej.
Ryc. 32. Diagram rozrzutu skal lokalnych.

101

Ryc. 33. Suma bezwzględnych błędów odległości dla poszczególnych

104

punktów.
Ryc. 34. Diagram rozrzutu względnych błędów odległości.

104

Ryc. 35. Izolinie współczynnika korelacji.

106

Ryc. 36. Diagram rozrzutu względnych błędów azymutów.

107

Ryc. 37. Metoda współrzędnych biegunowych zastosowana do punktu 21.

109

(zmniejszone 4 razy).
Ryc. 38. Błędy względne powierzchni.

110

Ryc. 39. Błędy względne powierzchni z uwzględnieniem wagi trójkątów.

111

Ryc. 40. Siatka zniekształceń.

113
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Wykaz fotografii.
Wykaz fotografii w pracy, wraz z numerami stron, na których się one znajdują.
strona
Fot. 1.

Bastion – górka w Ogrodzie Saskim.

86

Fot. 2.

Zdjęcie satelitarne fragmentu ul. Lipowej z zaznaczonymi po-

87

zostałościami po dwuramiennikach (kolor biały) i obrysowaną
fasadą budynku (kolor czarny).
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Wykaz tabel.
Wykaz tabel w pracy, wraz z numerami stron, na których się one znajdują.
strona
Tab. 1.

Sumy bezwzględnych błędów odległości dla poszczególnych

103

punktów.
Tab. 2.

Współczynniki korelacji dla poszczególnych punktów.

105

Tab. 3.

Średnie błędy położenia dla poszczególnych punktów.

108
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Źródła rycin i fotografii.
Ryciny
1. Sieradzan Wiesław, Nowosad Wiesław, Cartographia Thoruniana. Plany Torunia ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu,
<http://historicus.umk.pl/kart/plany.htm>, b.r.
(oryginalnie: Lithen J., Prospect von der Stadt Thorn..., 1706)

2. Stoksik Janina, „Kraków ośrodkiem geodezji i kartografii wielkoskalowej
w XVII i XVII stuleciu”, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 24, 1992, nr 4,
s. 151.
3. Nijmegen Plattegronden,
<http://www.noviomagus.nl/Plattegronden/P60a.htm>.
(oryginalnie: Brakel G., „Nimegue”, Ville forte dans la Province du Gueldre..., t. 1, 1716, s. 38)

4. Stoksik Janina, op. cit., s. 152.
(oryginalnie: Buchowski A., „Cracovia”, Gloria Domini super templum..., Kraków, 1703)

5. ibid., s. 159.
6. Paszenda Jerzy, Budowle jezuickie w Polsce. XVI–XVIII, t. 1, Kraków, Wydział
Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, 1999, ryc. 5,
s. 361.
7. (fragment planu).
8. Opracowanie własne
(fragmenty planu)
9. j.w.
10. Alexandrowicz Stanisław, Jankowska Ewa, „O metodach badania map z XVI–
–XVII wieku (na przykładzie wybranych map krajów Europy Środkowej
i Wschodniej)”, Polski Przegląd Kartograficzny, t. 21, 1989, nr 3-4, s. 142.
11. Medyńska–Gulij Beata, Mapy księstw śląskich świdnickiego, jaworskiego i legnickiego z II połowy XVII wieku Fryderyka Khünoviusa, Wrocław, Wydawnictwo GAJT s. c., 2002, s. 96.
12. Beineke Hans–Dieter, „Verfahren zur Genauigkeitsanalyse für Altkarten”,
Schriftenreihe des Studiengang Geodäsie und Geoinformation der Universität
der Bundeswehr München, Heft 71, 2001, s. 111.
13. Forstner Gustav, Oehrli Markus, „Graphische Darstellungen der Untersuchungsergebnisse alter Karten und die Entwicklung der Verzerrungsgitter”,
Cartographica Helvetica, Heft 17, 1998, Januar, s. 36.
(oryginalnie w: Brugman C. J. M., „De nauwkeurigheid van vier plattegronden van Amsterdam”, Caert–Thresoor 12, 1993, 1, s. 22)

14. Pápay Gyula, „Aufnahmemethodik und Kartierungsgenauigkeit der ersten Karte
Mecklenburgs von Tilemann Stella (1525-1589) aus dem Jahre 1552 und sein
Plan zur Kartierung der deutschen Länder”, Petermanns Geographische Mitteilungen, 132, 1988, 3, s. 213.
15. (fragment planu)
16. Krassowski Bogusław, Majewska Barbara, Plany Warszawy. 1655–1814,
Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, 1980.
Zabytki Polskiej Kartografii z. 3, plansza 4.
17. Opracowanie własne
(fragmenty planu).
18. j.w.
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19. Opracowanie własne
(fragment planu oraz
Krassowski Bogusław, Majewska Barbara, Plany Warszawy. 1655–1814, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, 1980. Zabytki
Polskiej Kartografii z. 3, plansza 4.
i
Nijmegen Plattegronden, <http://www.noviomagus.nl/Platex/P23.htm>.
(oryginalnie: de Leth Hendrik, Grondteekoning der stad Nymegen, 1739)).

20. Opracowanie własne
(fragment planu oraz
Nijmegen Plattegronden, <http://www.noviomagus.nl/Platex/P23.htm>.
(oryginalnie: j.w.)).

21. (fragment planu).
22. Opracowanie własne
(fragmenty planu oraz
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego,
<http://www.bgwm.pl/mapy_dawne/Warszawaplan3.jpg>.
(oryginalnie: Coquart A., „Varsovie”, L'Atlas curier ou le mond..., de Fer Nicolas, Paryż, 1700–
–1705)

i
Krassowski Bogusław, Majewska Barbara, Plany Warszawy. 1655–1814, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Kartograficznych, 1980. Zabytki
Polskiej Kartografii z. 3, plansza 4.).
23. Opracowanie własne
(fragment planu oraz
Nijmegen Plattegronden,
<http://www.noviomagus.nl/Plattegronden/P60a.htm>.
(oryginalnie: Brakel G., op. cit., s. 38)).

24. Opracowanie własne
(fragmenty planu).
25. Gallica, <http://gallica.bnf.fr/image?L=07711388&I=1>.
(oryginalnie: Razaud, Plan geometral de la ville citadelles port et arcenaux de Marseille,
Marsylia, 1743).

26. (fragment planu).
27. Opracowanie własne.
28. Opracowanie własne na podstawie
Hunicz Andrzej, „Rzut kościoła św. Michała według J. Edwarda Dutkiewicza
z zaznaczeniem fragmentów murów stwierdzonych w trakcie badań w latach
1977–1978”, Kuczyńska Jadwiga, Kościół farny św. Michała w Lublinie,
Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2004, ryc. 9..
(oryginalnie w: Hunicz Andrzej, „Nowe źródła do badań nad początkami kościoła św. Michała
w Lublinie”, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 26, 1981, z. 3-4, s. 273, ryc. 1.).

29. Opracowanie własne na podstawie
Matyaszewski Mariusz, „Próba rekonstrukcji rzutu kościoła Bonifratrów...”,
Mitrus Edmund, Matyaszewski Mariusz, Dokumentacja z badań archeologicznych reliktów kościoła o.o. Bonifratrów na Placu Litewskim w Lublinie,
Lublin, Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych, 2000, ryc. 17.
30. Paszenda Jerzy, op. cit., ryc. 17, s. 206 (fragment).
31. Opracowania własne.
do 40.
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Załączniki
Załącznik II
1. Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego,
<http://www.bgwm.pl/mapy_dawne/Warszawaplan3.jpg>.
(oryginalnie: Coquart A., „Varsovie”, L'Atlas curier ou le mond..., de Fer Nico-las, Paryż,1700-1705).

2. Zbiory Franciszka Uhorczaka, nr 16828, depozyt w zbiorach Zakładu Kartografii UMCS.
(oryginalnie w: Braun Georg, Hogenberg Frans, „Tipus civitatis Lublinesi...”, Civitates orbis
terrarum, t. VI, Kolonia, 1618).

3. „Ancient maps of Jerusalem”, <http://jnul.huji.ac.il/dl/maps/jer/images/jer241/>.
(oryginalnie: Dapper Olfert, „De Stadt Ierusalem zoot Hedendaeghs Bevonden wordt”, Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant, Amsterdam, 1677).

4. Yale University Library, <http://www.library.yale.edu/MapColl/bathe.htm>.
(oryginalnie: Guidott Thomas, „Bathe”, A discourse of Bathe, Londyn, 1676).

5. Nijmegen Plattegronden, <http://www.noviomagus.nl/Platex/P23.htm>.
(oryginalnie: de Leth Hendrik, Grondteekoning der stad Nymegen, 1739).

Załącznik III
1. Gallica, <http://gallica.bnf.fr/image?L=02300567&I=9>.
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