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Napisy na mapach III zdjęcia topograficznego Austro-Węgier  
i na zdjęciach Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie 

w świetle instrukcji*

Z a r y s  t r e ś c i. Materiał zdjęcia topograficznego 
miał istotny wpływ na napisy umieszczane na mapie 
sporządzonej na jego podstawie. Zbieranie toponi-
mów oraz innych informacji podawanych później na 
gotowej mapie w postaci napisów było dodatkowym 
zadaniem topografów wykonujących zdjęcie. Zasady 
wykonywania napisów regulowały instrukcje Militär-
geographisches Institut w Wiedniu oraz Wojskowego 
Instytutu Geograficznego w Warszawie. W przypadku 
Militärgeographisches Institut analizą objęto instrukcje 
topograficzne z roku 1875, 1887, 1894, 1903. Spo-
śród instrukcji WIG analizą objęto dokumenty z roku 
1925, 1936 i 1937.

Właściwości napisów na materiałach zdjęcia wy-
nikały z wojskowego przeznaczenia mapy. Nazwy 
geograficzne służyły ułatwieniu orientacji, a inne na-

pisy dostarczały wojsku informacji niemożliwych do 
przekazania za pomocą znaków konwencjonalnych. 

Zarówno topograf austro-węgierski jak i polski, 
nazwy i inne napisy nanosił w czasie zdjęcia na 
osobną kalkę. Najważniejsza różnica między proce-
durami obu instytutów polegała na tym, że topograf 
austriacki w ostatniej fazie prac przenosił z kalek na 
rysunek zdjęcia napisy przewidziane do zamiesz-
czenia na publikowanej mapie, co zdejmowało z kar-
tografa obowiązek jakiejkolwiek interpretacji ich 
rozmieszczenia, natomiast topograf polski na swój 
rysunek napisów nie przenosił i pozostawały one 
wyłącznie na kalkach.

S ł o w a  k l u c z o w e: napisy na mapach, zdjęcie 
topograficzne, instrukcja topograficzna, Militärgeogra-
phisches Institut, Wojskowy Instytut Geograficzny

1. Wstęp1

W epoce zdjęcia stolikowego materiał dostar-
czony z terenu przez topografa miał fundamen-
talny wpływ na kształt i wartość sporządzonej 
na jego podstawie mapy. Ta zasadnicza zależ-
ność rezultatów działalności kartografa od wy-
ników pracy topografa nie ograniczała się do 
samego rysunku topograficznego mapy, lecz 
dotyczyła także nazewnictwa geograficznego 
i wszelkich innych napisów, które wnosiły na 
mapę dodatkowe informacje.

Zbieranie toponimów oraz innych wiadomości 
podawanych później na gotowej mapie w po-
staci napisów było dodatkowym zadaniem to-
pografów wykonujących zdjęcie. Na nich też 

* Dotarcie do części dokumentów i kwerenda biblioteczna 
w Wiedniu możliwe były dzięki grantowi wewnętrznemu In-
stytutu Slawistyki PAN.

spoczywał obowiązek poprawnego zapisu, lo-
kalizacji i określenia zasięgu nazw, a powsta-
łych na tym etapie błędów kartograf nie miał 
już na ogół szansy zweryfikować. To, że nie on 
ponosił winę za niedociągnięcia treści topono-
mastycznej mapy, uzasadniano w związku z tym 
następująco:

„(...) odpowiedzialność kartografa za brzmie-
nie nazwy jest tylko pośrednia. Dostaje on nazwy 
wprost od językoznawcy, geografa lub topo-
grafa [WW: tu w oryginale przypis: „Albo, jak 
w pracach W. I. G. – od topografa z pola”] i ci 
odpowiadają w pierwszym rzędzie za popraw-
ność nazw. Obowiązkiem kartografa jest wy-
brać najodpowiedniejsze źródło, zakres jego 
specjalności nie pozwala mu wglądać w meritum 
zagadnienia” (T. Czarnota 1930, s. 104–105).

Zasady zbierania toponimów, ich zapisu (or-
tografii), sposobu rozmieszczania na zdjęciu 
topograficznym i oznaczania zasięgu regulo-
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wane były przez stosowne instrukcje K. u. k. 
Militärgeographisches Institut (MGI) w Wiedniu 
i Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) 
w Warszawie. Zestawienie przepisów obu in-

stytutów uzasadnione jest tym, że w obydwu 
przypadkach podstawową metodą pracy topo-
grafa było zdjęcie stolikowe, a WIG był w nie-
małej mierze sukcesorem MGI.

Celem autora artykułu jest analiza i ocena 
„technicznej” strony nazw/napisów na materia-
łach austro-węgierskiego III zdjęcia topogra-
ficznego oraz w materiałach topograficznych 
WIG. Oparta jest ona na szeregu instrukcji to-
pograficznych obu instytucji i zasadniczo nie 
dotyczy map publikowanych następnie na pod-
stawie zdjęć (choć regulacje odnoszące się do 
napisów były w przypadku map zapewne zbież-
ne lub co najmniej bardzo podobne). Analiza 
instrukcji w zakresie dotyczącym formalnych 
(tj. językowych) właściwości zbieranych topo-
nimów jest natomiast przedmiotem osobnego 
opracowania (W. Włoskowicz, Toponomastycz-
na praca topografa...) i kwestie te będą tu pod-
noszone co najwyżej hasłowo. Z uwagi na 
tematykę artykułu używana jest w nim termi-
nologia historyczna, np.: sekcja, oleata, ream-
bulacja, kultura, kota.

2. Analizowane instrukcje

W przypadku Militärgeographisches Institut 
badaniem objęto następujące dokumenty: „In-

struction für die militärische Landesaufnahme 
(Militärmappirung). II. Theil” z roku 1875 (w dal-
szej części oznaczana skrótem IN1875) (ryc. 2), 
„Instruction für die militärische Landesaufnahme 
(Militär-Mappirung und Reambulierung). II. Tech-
nischer Theil” z roku 1887 (IN1887) (zmodyfi-
kowana następnie w roku 1894 – AN1894) 
oraz „Instruction für die militärische Landes-
aufnahme. II Technischer Theil” (wyd. 2) z roku 
1903 (IN1903)1.

III zdjęcie topograficzne Austro-Węgier (tzw. 
franciszko-józefińskie) wykonano w latach 
1869–1887 w skali 1:25 000. Miało ono stanowić 
podstawę do sporządzenia znanej powszech-
nie Spezialkarte w skali 1:75 000, której poszcze-
gólne arkusze opracowywano i wydawano 
sukcesywnie w latach 1873–1889 (F.P. Fa-
luszczak 2011, s. 79). Rozpoczęcie prac nad 
zdjęciem poprzedza więc datę wydania naj-
starszej spośród analizowanych instrukcji, która 

1 Za udostępnienie stosownych fragmentów IN1903 skła-
dam podziękowania Panu Profesorowi Peterowi Jordanowi 
i Panu Inżynierowi Dyplomowanemu Helmutowi Meckelowi 
z Wiednia.

Ryc. 1. Gmach K. u. k. Militärgeographisches Institut w Wiedniu – wygląd obecny (fot. W. Włoskowicz)
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była jednak głównym dokumentem regulują-
cym działania topografów (A. Konias 2000, 
s. 92). Przypuszczać można, że instrukcja wy-
dana w formie książki stanowiła kodyfikację 
wcześniejszych rozkazów dotyczących zasad 
wykonywania zdjęcia. Publikacja kolejnej in-
strukcji (IN1887) zbiega się w czasie z za-
kończeniem jego prowadzenia. Została ona 
jednak w analizie uwzględniona, ponieważ – 
podobnie jak AN1894 i IN1903 – mogła być 
wykorzystywana podczas reambulacji (aktu-
alizacji) materiałów zdjęcia franciszko-józefiń-
skiego oraz później w ramach IV zdjęcia 
topograficznego (tzw. Präzisionsaufnahme2). 
Materiały z III zdjęcia3 zostały po rozpadzie 
Austro-Węgier przekazane państwom sukce-
syjnym, w związku z czym WIG dysponował 
zdjęciem Galicji, którego sekcje były wykorzysty-
wane w pracach polowych przez topografów 
polskich, przede wszystkim zaś były podstawą 
reambulacji w dużej skali (IN1925, s. 152).

Objęte analizą przepisy Wojskowego Insty-
tutu Geograficznego to: „Instrukcja topograficz-
na. Część II techniczna” z roku 1925 (IN1925), 
„Instrukcja topograficzna Wojskowego Instytutu 
Geograficznego. Część III. Zdjęcie stolikowe” 
z roku 1936 (IN1936) oraz „Instrukcja topogra-
ficzna Wojskowego Instytutu Geograficznego. 
Część IV. Unacześnianie map” z roku 1937 
(IN1937). Dokumenty te w postaci zdygitalizo-
wanej dostępne są obecnie za pośrednictwem 
Federacji Bibliotek Cyfrowych (fbc.pionier.net.pl).

3. Napisy a wojskowe przeznaczenie 
mapy

O właściwościach treści toponomastycznej 
mapy oraz innych napisów decydowało w nie-
małym stopniu wojskowe przeznaczenie mapy, 
która miała być sporządzona na podstawie 
zdjęcia. MGI i WIG stanowiły wyspecjalizowane 

2  IV zdjęcie topograficzne objęło tylko fragmenty teryto-
rium Austro-Wegier, a po I wojnie światowej było kontynu-
owane w nowych granicach Austrii.

3  Materiały z trzech austriackich zdjęć topograficznych 
(józefińskiego, franciszkowskiego oraz franciszko-józefiń-
skiego) dostępne są w serwisie http://mapire.eu. Obecnie 
(X 2014) materiały III zdjęcia w pierwotnej skali (mapa 
1:25 000) prezentowane są tam jednak tylko dla Królestwa 
Węgier (na ogół są to skany kopii zdjęcia, nie zaś materiału 
oryginalnego); dla reszty Austro-Węgier prezentowane jest 
(wbrew nazwie) nie zdjęcie, lecz sporządzona na jego pod-
stawie mapa 1:75 000, tj. Spezialkarte.

jednostki organizacyjne sił zbrojnych, a topo-
grafowie byli oficerami4 posiadającymi zarówno 
wykształcenie, jak i doświadczenie ogólnowoj-
skowe. W czasach wykonywania III zdjęcia 

Austro-Węgier etatowo wciąż znajdowali się 
„na stanie” swoich jednostek macierzystych – 
pułków różnych broni (przy czym można przy-
puszczać, że do wykształcenia topograficznego 
z oczywistych względów predestynowani byli 
oficerowie broni technicznych, tj. głównie arty-
lerzyści i saperzy). Na zdejmowany teren pa-
trzyli więc przez pryzmat jego potencjalnego 
wyzyskania wojskowego, co wynikało także 
z nakazów analizowanych instrukcji (w szcze-
gólności austro-węgierskich) i rzutowało na 
sposób generalizacji toponimów oraz innych 
napisów.

Napisy na mapie miały zatem służyć uła-
twieniu orientacji (nazwy geograficzne) oraz 

4  W przypadku MGI od stopnia kapitana w dół. Topogra-
fami mogli być także „zastępcy oficera”, tj. żołnierze ze stop-
niem Offiziersstellvertreter.

Ryc. 2. Strona tytułowa instrukcji z roku 1875
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dostarczać dodatkowych informacji niemożli-
wych do przekazania za pomocą samych tylko 
konwencjonalnych znaków kartograficznych 
(pozostałe napisy). Topografia i kartografia 
wojskowa Austro-Węgier i II Rzeczypospolitej 
przywiązywały dużą wagę do wartości komu-
nikacyjnej nazw, które użytkownik miał „przy-
nieść” ze sobą na mapie i używać w kontaktach 
z miejscową ludnością. Toponimy utrwalone 
na mapie powinny być więc zgodne lub (w przy-
padku terenów wielojęzycznych) co najmniej 
bardzo zbliżone – w sposób uniemożliwiający 
powstanie nieporozumień – do nazw używanych 
przez ludność miejscową bądź jej większość. 
Przepis z roku 1903 stwierdzał, że „jedynie te 
nazwy, które powszechnie znane są ludności, 
mają wartość dla żołnierza5” (IN1903, s. 167). 
Instrukcja z roku 1887 nakazywała, aby w re-
gionach górskich i na rozległych obszarach 
leśnych podpisywać nawet obiekty i miejsca 
pozbawione większego znaczenia, o ile mają 
nazwy i są przydatne do orientacji (IN1887, 
s. 173). Dokument z roku 1875 polecał też 
np. podpisywać „pojedyncze zagrody i domy, 
które są położone na odsłoniętych wzniesie-
niach, są z daleka widoczne i umożliwiają dobrą 
orientację” oraz „takie, które mają znaczenie 
taktyczne i w których pobliżu możliwe jest roz-
mieszczenie stanowisk artylerii” (IN1875, s. 93).

Mimo naszkicowanego wyżej znaczenia na-
pisów, już na etapie wykonywania zdjęcia dbano 
o to, aby oparta na nim mapa nie została nimi 
przeciążona. Instrukcje topograficzne nakazy-
wały więc topografowi wstępną generalizację 
nazewnictwa. Przepis z roku 1875 stanowił:

„W przypadku zagęszczenia napisów te na-
zwy, które mają mniejsze znaczenie i mogą 
być w związku z tym na Spezialkarte pominięte, 
winny być na oleatach uwzględniane w nawia-
sach kwadratowych” (IN1875, s. 85).

Wśród instrukcji austro-węgierskich najmłod-
sza nazywała napisy na mapie – wobec przesła-
niania przez nie treści topograficznej – „przykrą 
koniecznością” (IN1903, s. 167) i polecała:

„Konieczne ograniczenie nomenklatury więk-
szego znaczenia nabiera w przypadku mapy 
specjalnej 1:75 000, która rysowana jest na 
podstawie arkuszy zdjęcia 1:25 000. Ponie-
waż ocena wartości danej nazwy możliwa jest 
tylko na miejscu, obowiązuje zasada: na arku-

5  Wszystkie dokumenty austro-węgierskie cytowane w prze-
kładzie własnym autora.

szach zdjęcia zapisywać wyłącznie te geogra-
ficzne nazwy własne, które winny pojawić się 
także na mapie specjalnej” (IN1903, s. 176).

Natomiast przepis polski z roku 1925 naka-
zywał ogólnie, aby na oleacie napisów w na-
wiasach zapisywać nazwy mniej ważne, które 
mają być pominięte na mapach w mniejszych 
skalach (IN1925, s. 121).

4. Opracowywanie i rozmieszczenie  
napisów według instrukcji  
austro-węgierskich

Zebranych w terenie toponimów topograf 
nie nanosił od razu bezpośrednio na rysunek 
zdjęcia, lecz na oleatę (kalkę) napisów6. Oleata 
stanowiła osobny arkusz kalki nakładany na 
sekcję zdjęcia i to na niej rozmieszczano na-
pisy. W Austro-Węgrzech nazwy po wstępnej 
generalizacji (jak wspomniano wyżej, na oleacie 
oznaczano nazwy przewidziane do pominię-
cia) w okresie tzw. pracy zimowej (tj. gabineto-
wej) przenoszone były z oleaty na rysunek 
zdjęcia przez pisarza oddziału topograficznego 
lub samego topografa, przy czym za ich popraw-
ność na sekcji zdjęcia odpowiadał topograf, 
który pracę pisarza powinien zweryfikować 
pod kątem zgodności z oleatą (IN1875, s. 87). 

Austriackie zasady nanoszenia napisów (z ole-
aty) na zdjęcie określał paragraf 47 IN1875, 
który z uwagi na zasadnicze znaczenie tej in-
strukcji dla III zdjęcia zostanie tu zreferowany 
nieco dokładniej. 

Napisy można było nanosić na całą sekcję 
zdjęcia lub na jej część, przed lub po naniesie-
niu kreskowego rysunku rzeźby terenu (IN1875, 
s. 87) (ryc. 3). Do głównych wymogów stawia-
nych poprawnemu opisowi sekcji zaliczano: 
całkowitą poprawność nazw i ich ortografii, za-
chowanie nakazanych krojów i wielkości pisma, 
właściwe położenie poszczególnych nazw i ich 
stosowny rozkład. Napisy powinny być roz-
mieszczone zawsze w taki sposób, aby możliwe 
było ich wygodne odczytanie bez konieczności 
obracania arkusza oraz aby w jak najmniej-
szym stopniu zasłaniały treść topograficzną, 
a w żadnym wypadku nie zakrywały jej waż-

6 „Oleata” i „kalka” to terminy synonimiczne. „Oleata” była 
używana w instrukcjach austro-węgierskich oraz w instrukcji 
polskiej z 1925 roku, „kalka” – w nowszych instrukcjach pol-
skich.
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nych szczegółów. Pod warunkiem możności 
zachowania powyższej zasady napisy umiesz-
czać należało: ojkonimy (nazwy miejscowości 
i ich części) – na wschód od miejscowości, w po-
łowie jej rozpiętości południkowej; nazwy ob-

szarów gmin, kultur, wód stojących – wewnątrz 
obszaru, o ile pozwalało na to miejsce, w prze-
ciwnym razie – ukośnie ponad powierzchnią 
lub – jak w przypadku pojedynczych zabudo-
wań oraz małych obiektów terenowych i obiek-
tów służących orientacji – na wschód od 
obiektu; nazwy grzbietów górskich – wzdłuż 
grzbietu; nazwy zboczy – nad ich powierzch-
nią; nazwy wierzchołków, szczytów i innych 
mniejszych części gór – na wschód od obiektu 
z pierwszą literą bezpośrednio obok niego lub 
w poprzek obiektu (IN1875, s. 88). Nazwy wód 
płynących umieszczano wewnątrz linii brzego-
wych, a wobec braku miejsca – poza nimi, po 
jednej lub drugiej stronie, wzdłuż biegu; nazwy 
linii kolejowych i specjalne nazwy dróg – 
wzdłuż tych obiektów liniowych. Rzeki opisy-
wano jako rzeki (lp. Fluss) dopiero w tej części 
biegu, w której były żeglowne lub co najmniej 
spławne, a w przypadku niespełnienia tych 
kryteriów – po sześćdziesiątym kilometrze biegu. 
Zasadniczo nazwy obiektów powierzchniowych, 
zabudowań i pojedynczych obiektów tereno-
wych powinny być umieszczane równolegle 
do dolnej ramki sekcji, nazwy obiektów o line-
arnym kształcie (podłużne kultury, doliny, wą-
wozy, linie wodne itd.) – wzdłuż tych obiektów. 
W przypadku braku miejsca na napis mógł on 
zostać – możliwie najmniej – odsunięty od 
obiektu i połączony z nim niewielką strzałką. 
Wszystkie linie kolejowe i drogi, a w regionach 
o rzadkiej sieci komunikacyjnej także inne 
główne trasy, powinny być w pobliżu ramki 
sekcji opatrywane napisem „von...” (z) i „nach...” 

(do), po którym następowała nazwa najbliższej 
znaczniejszej miejscowości (IN1875, s. 89). 
Uogólniając, przecięcia dróg i kolei z zachod-
nią połową południowej ramki sekcji, z ramką 
zachodnią i z zachodnią połową ramki północ-

nej opisywane były jako „z...”, pozostałe zaś 
jako „do...”, a jeśli droga przekraczała ramkę 
sekcji kilkakrotnie – opisywano jedynie skrajne 
przecięcia (IN1875, s. 90).

W przypadku istnienia więcej niż jednej na-
zwy miasta, wsi, szczytu, lasu itd. należało na-
nosić nazwę najczęściej używaną krojem pisma 
przewidzianym dla danego obiektu, natomiast 
drugą i ewentualnie trzecią – takim samym 
krojem pisma, jednak o połowę mniejszej wyso-
kości i w nawiasach. To samo dotyczyło nazw 
przedmieść, przy czym w ich wypadku nawia-
sów nie stosowano. Jeśli góra miała dwie różne 
nazwy w dwóch sąsiednich dolinach – każdą 
z nazw nanoszono po tej stronie szczytu, po 
której była używana. Należało unikać dzielenia 
nazw, które dopuszczano tylko wtedy, gdy wy-
kluczone było powstanie nieporozumień. Pismo 
rozstrzelone można było stosować zawsze, 
gdy wymagał tego zasięg nazwy, o ile jego 
czytelności nie zakłócały inne napisy znajdujące 
się pomiędzy literami i o ile odstępy między li-
terami umożliwiały łatwe dostrzeżenie ciągłości 
napisu. W przeciwnym razie preferowano kil-
kukrotne powtórzenie nazwy na obszarze jej 
zasięgu (IN1875, s. 91). W tym miejscu wypada 
nadmienić, że troska o czytelność nazw nanie-
sionych na rysunek zdjęcia pismem rozstrze-
lonym była jak najbardziej wskazana, gdyż 
napisy umieszczone później w ten sposób na 
Spezialkarte mogły sprawiać problemy nie tylko 
użytkownikom „siedemdziesiątki piątki”, ale 
nawet kartografom, którzy używali jej jako pod-
stawy własnych opracowań. Za przykład niech 

Ryc. 3. Fragment strony 87 IN1875
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tu posłuży Mapa turystyczna Karpat Polskich 
w skali 1:100 000, wydawana od 1928 roku 
przez Towarzystwo Kartograficzno-Wydawnicze 
GEA z Warszawy. Arkusz Zone 13 Col XXXI 
austriackiej mapy specjalnej z roku 1876 na 
południowych stokach grzbietu położonego na 
północ od wsi Dzembronia podawał pismem 
rozstrzelonym nazwę „Stepański”. Mniej 
więcej w odległości trzech znaków od końca 
tego napisu zaczynała się prostopadła do jego 
kierunku inna nazwa (także pismem rozstrze-
lonym) „Jasienowir”. Na arkuszu nr 3 Mapy 
turystycznej Karpat Polskich znajdziemy jed-
nak w miejscu napisu „Stepański” napis 
„Stepański  Jas”. Mapa firmy GEA nie zapi-
sała się trwalej w historii polskiej turystyki, ale 
za to w odniesieniu do warstwy napisów do-
starcza jeszcze paru innych kuriozalnych przy-
kładów niefrasobliwości kartografa.

Zgodnie z instrukcją z roku 1875 na rysunek III 
zdjęcia w granice ich zasięgu nie wpisywano 
nazw państw i jednostek administracyjnych, 
nanoszono natomiast nazwy gmin. Jeżeli miej-
scowość podzielona była między dwie lub wię-
cej sekcji, podpisywano ją przynależnym jej 
krojem i rozmiarem pisma na tej sekcji, na któ-
rej znajdowała się jej największa część. Frag-
menty miejscowości na pozostałych sekcjach 
opatrywano napisem „zu...” (do) i nanoszono 
pismem tego samego kroju, lecz mniejszego 
rozmiaru. Zasada powyższa dotyczyła także 
nazw wód stojących (IN1875, s. 92).

Na sekcji powinny być umieszczone nazwy 
wszystkich miejsc zamieszkanych do przysiół-
ków włącznie. Należało także nanosić powszech-
nie znane nazwy grup domów oraz opisywać 
większe fabryki, zakłady i dwory, mniejsze zaś 
tylko wtedy, gdy nie prowadziło to do przecią-
żenia mapy. Dobór opisywanych obiektów miał 
być dokonywany z uwzględnieniem ich znacze-
nia militarnego (IN1875, s. 93), na co zwrócono 
uwagę już wyżej. Nazwy punktów trygonome-
trycznych nanoszono krojem i rozmiarem pi-
sma przewidzianym dla obiektów naturalnych, 
które te punkty wyznaczały (IN1875, s. 94).

W nazwach gór niemiecki człon -berg (góra) 
– jeśli należał bezpośrednio do nazwy (np. Kah-
lenberg, Schneeberg) – zapisywano w pełnym 
brzmieniu. W przeciwnym wypadku „Berg” na-
leżało skracać do „B.”. Jeśli w oronimie nie wy-
stępował rzeczownik rodzajowy „Berg”, skrót 
„B.” należało do niego dodawać tylko wtedy, 
gdy możliwe byłoby pomylenie takiej nazwy 

góry z tożsamą formalnie nazwą nieodległego 
obiektu innego rodzaju (IN1875, s. 94).

Wszystkie koty opisywane były czarnym tu-
szem, przy czym w przypadku gęstego kres-
kowania lub rysunku skał należało wydzielić 
miejsce na stosowny napis z wartością wyso-
kości, który umieszczano równolegle do połu-
dniowej krawędzi sekcji, z reguły na wschód 
od sygnatury (IN1875, s. 94). Uwaga o wy-
dzieleniu miejsca dotyczy tylko opisów kot, ale 
należy w tym miejscu wspomnieć o ogólnym 
negatywnym wpływie kreskowej metody przed-
stawiania rzeźby terenu na czytelność napisów. 
Szczególnie dotkliwy staje się on w przypadku 
znaków diakrytycznych przy próbie wydoby-
wania materiału toponomastycznego zarówno 
ze Spezialkarte, jak i z rysunku III, a w jeszcze 
większym stopniu – z rękopisów II zdjęcia 
topograficznego. Każdy językoznawca korzysta-
jący z map kreskowych powinien więc doce-
niać dawne starania prof. Eugeniusza Romera 
o ugruntowanie poziomicowej metody przed-
stawienia ukształtowania terenu.

Instrukcja z roku 1887 uszczegółowiła za-
sady rozmieszczania i oznaczania na oleacie 
nazw i innych napisów. Zasięg napisów roz-
strzelonych oraz pierwsza lub ostatnia litera, 
względnie środek pozostałych napisów ozna-
czany był na oleacie kreską pionową (ryc. 4), 
zaś krój i wielkość pisma określane były przez 
topografa poprzez podanie numeru z klucza 
znaków (IN1887, s. 254). Wprowadzono też 
regułę zapisywania na oleacie nazw obiektów 
poszczególnych typów różnymi kolorami. Dla 
hydronimów przewidziano kolor niebieski, oj-
konimów – czerwony, pozostałe napisy na-
noszono kolorem czarnym (IN1887, s. 255). 
Podkreślić należy, że rozróżnienie to dotyczyło 
tylko napisów na oleacie; na rysunek zdjęcia 
były one przez pisarza nanoszone czarnym 
tuszem. Zasady wprowadzone instrukcją z roku 
1887 stały się później w topografii II RP trwałą 
spuścizną MGI i powtórzone zostały zarówno 
w instrukcji WIG z roku 1925 (kolory i oznacze-
nie zasięgu) (IN1925, s. 119), jak i z roku 1936 
(kolory) (IN1936, s. 64).

Korzystając z wcześniej wykonanego zdję-
cia, austriacki topograf powinien uwzględniać 
różne wersje zasad stosowania krojów i roz-
miarów pisma wprowadzone od czasu jego 
wykonania. W roku 1875 zostały wprowadzone 
modyfikacje krojów pisma, w roku 1883 zmie-
niono ich rozmiary, a w 1887 podjęto decyzje 
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ujednolicające liternictwo sekcji zdjęcia i Spe-
zialkarte (IN1887, s. 355–356). Jeśli starsze 
zdjęcie było materiałem pomocniczym do wy-
konania nowego rysunku – należało stosować 

aktualnie obowiązujące kroje pisma, zaś w przy-
padku reambulacji – aktualizacje napisów 
powinny być zrobione zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w chwili prowadzenia zdjęcia 
oryginalnego. Topografowie dysponowali w tym 
celu zestawieniami wcześniej używanych kro-
jów pisma (IN1887, s. 356).

Załącznik do instrukcji pochodzący z roku 
1894 zawierał dalsze postanowienia dotyczące 
napisów. Nakazywał, by obiekty o znaczeniu 
wojskowym opatrywane były opisem i w ten 
sposób lepiej wyróżniały się na tle rysunku. 
W sytuacjach, w których było to użyteczne 
przy orientacji, opisy powinny być uzupełniane 
nazwami własnymi, a ich wydobycie przez to-
pografa konieczne było w szczególności w przy-
padku samotnie położonych zamków, folwarków, 
młynów, kaplic, ruin, gospod, leśniczówek itd. 
Jeśli obiekty miały szczególne nazwy lub w da-
nej okolicy powszechnie znane określenia – 

mogły być one w języku miejscowym dodawane 
do sygnatury lub do towarzyszących jej skró-
tów (AN1894, s. 16). Rzeczowniki rodzajowe 
Strom, Fluss, Bach (dwa określenia rzeki, po-

tok) lub ich odpowiedniki w językach narodo-
wych miały być zapisywane tylko wtedy, jeśli 
były używanie w mowie i w piśmie obok zasad-
niczej nazwy własnej (AN1894, s. 17–18). W tym 
miejscu wypada też zauważyć, że późniejsze 
instrukcje austriackie (w przeciwieństwie do 
IN1875) dopuszczały zapisywanie towarzyszą-
cych lub wchodzących w skład nazw rzeczow-
ników rodzajowych w miejscowych językach 
narodowych, co miało służyć, rzecz jasna, ko-
munikacyjnej skuteczności napisów na mapie.

Załącznik z roku 1894 podaje także definicję 
kultury:

„Nazwy kultur. Wszystkie obszary, których 
używa się do celów gospodarki rolnej i leśnej, 
takie jak ogrody, pola, łąki, lasy, pastwiska itp., 
o ile noszą własne stabilne i znane w najbliż-
szej okolicy nazwy, klasyfikuje się w ramach 
zdjęcia wojskowego jako kultury i stosownie 
opisuje. Nazwy te, określane także mianem 

Ryc. 4. Fragment strony 254 IN1887; oznaczenie położenia napisów na oleacie napisów
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nazw polnych7, mają w przypadku map i planów 
jedynie wartość lokalną i do orientacji służyć 
mogą tylko na mniejszym obszarze” (AN1894, 
s. 18–19).

W przypadku nazw kultur o wielkości pisma 
decydowała nie tylko długość, ale i szerokość 
obszaru (AN1894, s. 19).

Dla miejscowości o układzie rozproszonym 
napis należało nanosić właściwym dla danej 
miejscowości krojem pisma obok jej głównej 
części, obok świątyni lub pismem rozstrzelo-
nym w jednym, dwóch lub więcej miejscach, 
tak aby było wyraźnie widoczne, że miejsco-
wość stanowi całość (AN1894, s. 19). Nazwy 
fragmentów miejscowości, które od jej części 
głównej oddzielone były większymi obiektami 
terenowymi, np. grzbietami albo rozległymi la-
sami, podawane były właściwym danej miej-
scowości krojem pisma, jednak o mniejszej 
wysokości, zaś napis poprzedzało „zu” („do”) 
(AN1894, s. 19–20).

Kursywą zapisywano nazwę gminy, o ile nie 
była ona tożsama z nazwą żadnej spośród na-
leżących do niej miejscowości. Urzędowe na-
zwy gmin opatrywane były także rzeczownikiem 
Gemeinde (gmina) lub skrótem „Gmd.”. Nazwy 
gmin opatrzone „zu...” nanoszono też jako 
oznaczenie należących do nich obszarów le-
śnych oraz enklaw otoczonych przez terytoria 
innych gmin (AN1894, s. 20).

Ważną zasadą było zapisywanie nazw miej-
scowości i innych nazw własnych zawsze w peł-
nym brzmieniu (AN1894, s. 20), tj. bez 
stosowania skrótów częstych później na ma-
pach WIG-owskich w przypadku przymiotników 
wielki, mały, dolny, górny.

Na sekcjach zdjęcia miały być pomijane na-
zwy wyższych jednostek podziału orograficz-
nego; jako przykłady nieuwzględnianych nazw 
AN1894 (s. 25) podaje: Ostalpen, Österreichi-
sche Kalk-Alpen, Tauern, Karpatisches Waldge-
birge. Należało natomiast umieszczać nazwy 
jednostek orograficznych niższego rzędu. Tu 
jako przykłady AN1894 wymienia: Kleine Kar-
paten, Mátra, Fogarascher Gebirge, Cserhát, 
Jablunkaer Gebirge.

W związku z faktem, że obszary, łańcuchy 
i grupy górskie oraz grzbiety noszą często na-

7 W oryginale w tym miejscu dwa określenia: Flurnamen 
i Riednamen. O ile pierwsze bywa oddawane po polsku wła-
śnie jako nazwy polne (choć termin ten nie ma w polskiej 
onomastyce utrwalonej pozycji), o tyle drugie można by od-
dać jako „nazwy terenów podmokłych”.

zwy zbieżne z nazwami kultur (np. Wiener-
-Wald, Böhmer-Wald, por. niem. Wald – las), 
instrukcja nakazywała traktować takie toponi-
my jak nazwy orograficzne bez względu na 
znaczenie zawartych w nich rzeczowników po-
spolitych (AN1894, s. 25).

Omawiany załącznik zawierał także kilka 
dalszych uwag związanych z czytelnością na-
pisów i ze wspomnianym wyżej znacznym cię-
żarem graficznym mapy kreskowej. Napisy 
powinny być czytelne nawet w miejscach o ciem-
nym rysunku kresek i w regionach gęstej 
mozaiki kultur. Należało to osiągać poprzez 
umiejętne ich rozmieszczanie uwzględniające 
kultury oraz poprzez niepokrywanie liter i cyfr 
kreskowaniem, przy czym nie powinny powsta-
wać żadne rażące puste miejsca. Mimo że klucz 
znaków normował wielkości pisma, instrukcja 
stwierdzała, iż „nie ulega żadnej wątpliwości, 
że w odosobnionych wypadkach odejście od 
owych rozmiarów w imię wyrazistości i przej-
rzystości wydaje się być nie tylko uzasadnione, 
lecz nawet wskazane” (AN1894, s. 25–26).

Nanoszenie napisów na rysunek zdjęcia 
odbywało się już w ramach prac polowych. 
Wykorzystywano do tego tusz rysunkowy (Zei-
chentusche). Następnie zaś w okresie prac 
gabinetowych napisy były utrwalane tuszem 
kaligraficznym (Stangenschreibtusche), który 
po wyschnięciu miał barwę intensywnie czarną 
i matową oraz sprawiał, że napisy były wyraź-
nie widoczne zarówno na sekcjach zdjęcia, jak 
i na reprodukcjach fotograficznych (AN1894, 
s. 26).

5. Napisy na materiałach III zdjęcia  
a ich rozmieszczenie na Spezialkarte 

Wpływ zasad dotyczących III zdjęcia topo-
graficznego Austro-Węgier na rozmieszczenie 
i formę napisów na Spezialkarte można prze-
analizować na podstawie materiałów prezen-
towanych w serwisie Historical Maps of the 
Habsburg Empire (http://mapire.eu). Zawiera 
on rysunek I i II zdjęcia topograficznego całej 
monarchii (w tym tzw. Mapę Miega , tj. I zdjęcie 
Galicji), rysunek III zdjęcia w oryginalnej skali 
1:25 000 dla Królestwa Węgier8 oraz (opisaną 

8 Jak można przypuszczać, materiał nie jest w serwisie 
opisany precyzyjnie. Z jednej strony, pod etykietą „The Third 
Military Survey (1869–1887)” pojawia się w rzeczywistości 
Spezialkarte (względem zdjęcia zgeneralizowana za skali 
1:25 000 do 1:75 000), z drugiej – materiał opisany jako 
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jako III zdjęcie topograficzne) mapę 1:75 000 
(tj. Spezialkarte, która na podstawie III zdjęcia 
została opracowana). Serwis umożliwia równo-
ległe wyświetlanie dwóch map, co bardzo uła-
twia porównanie materiału III zdjęcia (1:25 000) 
ze Spezialkarte. Strona nie pozwala natomiast 
na wyświetlanie pojedynczych sekcji zdjęcia 
ani pojedynczych arkuszy Spezialkarte, jed-
nak widoczne są ramki połączonych skanów. 
Analizie porównawczej poddać można dla przy-
kładu prezentowaną na mapire.eu sekcję III 
zdjęcia Węgier o godle Zone 13 Col XXXI NW, 
na podstawie której przypuszczalnie opraco-
wano lewą górną ćwiartkę arkusza Zone 13 
Col XXXI Spezialkarte (wyd. z 1876 roku) i któ-
ra to sekcja przedstawia m.in. północno-za-
chodnią połowę głównego grzbietu Czarnohory 
z Howerlą.

Jak wynika z omówionych wyżej instrukcji, 
liczbowe opisy kot należało umieszczać za-
sadniczo na wschód od sygnatury. Porównaw-
cza analiza materiału z mapire.eu i arkusza 
Spezialkarte prowadzi do następujących spo-
strzeżeń: względem rysunku zdjęcia na Spe-
zialkarte pominięto 65 kot (i tym samym ich 
opisów), w niezmienionym położeniu pozosta-
wiono 19 opisów kot umieszczonych na wschód 
od sygnatury i 2 umieszczone na zachód. W dzie-
sięciu przypadkach względem rysunku zdjęcia 
napis przeniesiono na Spezialkarte ze wschodu 
na zachód (np. wysokość Howerli i Pietrosa; 
w drugim przypadku kreski na wschodnim stoku 
są wyraźnie ciemniejsze i na rysunku zdjęcia 
napis jest mało czytelny). W czterech przypad-
kach napis przeniesiono z zachodu na wschód, 
w dwóch – w inny sposób, np. na południe od 
sygnatury. Zazwyczaj, podobnie jak w przy-
padku innych napisów, przenosiny opisu koty 
wiązały się z koniecznością uniknięcia kolizji 
z napisem sąsiednim lub zasłonięciem prze-
zeń elementu treści topograficznej.

Jeśli chodzi o generalizację toponimów, naj-
większy zakres osiąga ona w przypadku nazw 
wód płynących. Spośród naniesionych na ry-
sunek zdjęcia nazw rzek i potoków na Spezial-
karte pominięto aż 44; 6 napisów pozostało na 

„Hungarian Kingdom (1869–1887) (1:25 000)” w istocie od-
powiada instrukcji sporządzania i opisu rysunku III zdjęcia. 
Nie sposób tu jednoznacznie orzec, czy materiał prezento-
wany na http://mapire.eu jako III zdjęcie Węgier rzeczywi-
ście posłużył za podstawę dla NW ćwiartki ark. Zone 13 Col. 
XXXI Spezialkarte z 1876 roku.

miejscu niezmienionym względem rysunku zdję-
cia, jednak modyfikacji uległa pisownia (np. La-
źescina pt. → P. Laszczyna, Kozmiesczek pt. → 
P. Kożmieszczek), zaś w sześciu przypadkach 
zmieniona została pisownia oraz położenie 
(na ogół przenoszono napis na drugi brzeg 
rzeki). Jeśli hydronim zawierał rzeczownik ro-
dzajowy, zmianie ulegała zwykle struktura nazwy 
z „Nazwa + potok” na „P. + Nazwa”. Hydronimy 
z członem zwur w większości przypadków 
zostały pominięte przy generalizacji, jednak 
pojedyncze zachowane wystąpienia na Spe-
zialkarte zmodyfikowane zostały do zwór.

Generalizacji brak natomiast w przypadku 
nazw szczytów. Na rysunku zdjęcia na wschód 
od szczytu naniesiono tylko 4 napisy, nato-
miast w innym położeniu (na ogół pod lub nad 
szczytem) aż 12. W przypadku Spezialkarte 
liczby te to odpowiednio 2 i 13 (na rysunku 
zdjęcia występuje tylko jedna nazwa szczytu 
więcej). Licznie pominięto na Spezialkarte 
umieszczone na rysunku zdjęcia nazwy grzbie-
tów regularnie zawierające rzeczownik topo-
graficzny gruń. W nielicznych przypadkach 
zachowania nazw grzbietów, na Spezialkarte 
formę gruń zastępowano „polską” formą groń. 
Wartą odnotowania ciekawostką ortograficzną, 
widoczną zarówno na zdjęciu, jak i na Spezial-
karte, jest polski zapis e pochylonego (é, w wy-
mowie bliższe y) obecny odpowiednio w napisach 
Széroki gruń oraz Széroki groń. Na południowy 
zachód od Howerli zmodyfikowano też napis 
Breskul z postaci właściwej nazwie grzbietu 
(zgodnej z topografią) do postaci właściwej 
nazwie szczytu, mimo że mapa nie przedsta-
wia w tym miejscu żadnej kulminacji.

Pozostawiono wiele nazw kultur, na ogół nie 
zmieniając ich zasięgu, choć niekiedy modyfiku-
jąc nieznacznie kierunek ich przebiegu. Przy 
północnej ramce sekcji zmieniono zasięg nazwy 
Stajki, zastępując pismo rozstrzelone zwykłym. 
W nazwach kultur zamieniono też rzeczownik 
rodzajowy polonena na polski połonina.

Na Spezialkarte pominięto wyloty dróg przy 
ich przecięciach z ramkami sekcji (z/do) oraz 
rodzajowe opisy towarzyszące sygnaturom, 
co w badanym materiale dotyczyło niemal wy-
łącznie napisu Stina lub skrótu St. (szałas pa-
sterski).

Podsumowując, wypada stwierdzić, że roz-
mieszczenie napisów na rysunku zdjęcia miało 
znaczenie dla rozmieszczenia napisów na 
mapie. Generalizacji treści topograficznej to-
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warzyszyła wprawdzie generalizacja treści 
nazewniczej (szczególnie w przypadku nazw 
wód płynących) i następowały drobne przesu-
nięcia napisów względem ich położenia na 
zdjęciu, jednak spowodowane były one zmie-
nioną wielkością pisma i koniecznością unik-
nięcia zasłaniania treści topograficznej.

6. Opracowywanie i rozmieszczanie  
napisów według instrukcji polskich

Analiza instrukcji topograficznych pod ką-
tem zasad nanoszenia napisów daje też moż-
liwość poczynienia spostrzeżeń dotyczących 
wpływu kartografii austro-węgierskiej na karto-
grafię polską okresu międzywojennego.

Jak zaznaczono wyżej, w Austro-Węgrzech 
nazwy po wstępnej generalizacji przenoszone 
były z oleaty bezpośrednio na rysunek zdjęcia. 
Praktyka przyjęta w Wojskowym Instytucie Geo-
graficznym była inna i napisów nie nanoszono 
na arkusz zdjęcia, lecz pozostawały one wy-
łącznie na oddzielnej „warstwie”, tj. na kalce 
napisów. Godną uwagi modyfikację tego roz-
wiązania zaproponował w swoim artykule po-
rucznik WIG, Wiktor Romanow:

„Przede wszystkiem, oprócz czasu przezna-
czonego na opracowanie w terenie mapy, 
(zdjęcie oryginalne, sprawdzenie), powinien 
być przyznany pewien procent czasu wyłącz-
nie na wykonanie roboczej mapy nazw. (...) Do 
zadań opracowującego nazwy (geografa) po-
winno należeć: 1) rozmieszczenie nazw na 
mapie roboczej, opartej o teren i opatrzonej 
siecią dróg, z odpowiednią klasyfikacją na grupy 
nazw terenowych (tj. gór, rzek, pastwisk itp., 
2) dokładne, o ile możności, kartograficzne za-
znaczenie zasięgu nazwy w terenie, 3) podział 
nazw stosownie do wielkości jednostek oznaczo-
nych nazwą. Tak skonstruowana mapa miałaby 
znaczenie typowej mapy roboczej (...).

Oleaty nazw, kalki opracowywane przez ofi-
cerów-topografów do każdego arkusza mapy 
podczas reambulacji lub zdjęć topograficz-
nych, posiadają pewne właściwości tej mapy 
roboczej. Topograf na oleacie też podaje gra-
nice zasięgu danej nazwy, lecz stosuje to jedy-
nie do nazw osiedli; w ten sposób zaznacza 
się przynależność administracyjną osad roz-
proszonych. Granice zasięgu nazw pozosta-
łych (bagien, gór, łąk, pól, lasów itd.) nie są 
podawane, co znacznie utrudnia pracę ofice-

rów-kartografów. Brak sytuacji i ukształtowania 
terenu na oleacie powoduje to, że na mapie 
nazwę nieraz wypadnie umieścić niezupełnie 
tam, gdzie ją umieścił na oleacie topograf i to 
może się stać powodem niewłaściwego za-
sięgu danej nazwy na mapie (...).

(...) Sposób zaznaczania nazw nowych lub 
poprawiania starych bezpośrednio na mapach 
był z powodzeniem stosowany przez przedwo-
jenną służbę geograficzną austriacką, (mapy 
w skali 1:75 000)” (W. Romanow 1929, s. 137–138).

Można przypuszczać, że W. Romanow w 
ostatnim akapicie odwołuje się właśnie do au-
striackiej praktyki przenoszenia na rysunek 
zdjęcia wybranych nazw z oleaty napisów, co 
następowało w ostatniej fazie jego opracowy-
wania przed przekazaniem rysunku kartogra-
fowi. Jak jednak wynika z postanowień IN1936, 
postulaty W. Romanowa nie zostały uwzględ-
nione o tyle, że nie wprowadzono „roboczej 
mapy nazw”. W IN1936 pojawia się natomiast 
zalecenie oznaczania na kalce napisów za-
sięgu nazw lasów, gór, łąk itp.

W instrukcji z roku 1925 zasady oznaczania 
położenia napisów oraz wielkości pisma zgod-
ne były z postanowieniami instrukcji austriac-
kiej z roku 1887 (IN1887, s. 254; IN1925, s. 119); 
kwestię kolorów napisów na oleacie poruszono 
już wyżej. Jeśli część miejscowości oddzielona 
była od centrum – podobnie jak w przypadku 
przepisów austriackich – w napisie ojkonim 
poprzedzony był przyimkiem „do” (IN1925, 
s. 119; AN1894, s. 19–20).

Instrukcja z roku 1925 pokrywała się z prze-
pisami austriackimi także w odniesieniu do za-
sad opisywania przedmieść (pismo o połowę 
mniejsze, bez nawiasów), jednostek administra-
cyjnych (nie umieszczano nazw krajów, ziem, 
powiatów i – w przeciwieństwie do instrukcji 
austriackich – nazw gmin), rzek i potoków oraz 
jednostek orograficznych („ogólne nazwy gór” 
– np. Karpaty – były pomijane, uwzględniano 
natomiast nazwy jednostek niższego rzędu – 
„nazwy głównych ich [gór – przyp. W.W.] części”) 
(IN1925, s. 120). Nieco odmienna była nato-
miast zasada umieszczania nazw szczytów – 
instrukcja polska jako podstawowe rozwiązanie 
nakazywała podpisywanie ich na zdjęciu łu-
kiem (IN1925, s. 120).

Jak zaznaczono wyżej, instrukcja polska 
z 1936 roku nie uwzględniała postulatów por. 
W. Romanowa – napisy nie były nanoszone na 
rysunek zdjęcia i pozostawały tylko na osob-
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nych kalkach. Zebrane w terenie nazwy topo-
graf powinien nanosić na „podręczną kalkę 
napisów”, która składać się mogła z kilku kartek. 
Na jej podstawie w ramach pracy na kwaterze 
topograf sporządzał następnie „czystorys” – 
kalkę napisów na kalce płóciennej (IN1936, 
s. 62–63).

Główną treścią kalki napisów były nazwy 
osiedli, tj. oddzielnych grup domów posiadają-
cych własną nazwę. Należało podawać nazwę 
każdego osiedla wraz z liczbą składających się 
na nie domów mieszkalnych. Jeśli dana nazwa 
obejmowała łącznie wieś, dwór, folwark itp., to 
towarzyszące sygnaturom skróty D., Fw., G. 
nie były uzupełniane nazwą. Jeśli natomiast 
wymienione obiekty posiadały własną nazwę 
odmienną od nazwy wsi – nazwa taka dopisy-
wana była do skrótu (IN1936, s. 62).

Na topograficznych materiałach WIG in-
strukcje przewidywały dosyć liczne napisy 
zawierające informację o organizacji admini-
stracyjnej i stosunkach własnościowych doty-
czących lasów. Poza nazwą lasu zapisywano 
więc nazwę nadleśnictwa (w brzmieniu pełnym 
lub skróconym, np. Nadleśnictwo albo Ndl. 
Dąbrowa) lub informację o majątku, do którego 
las należał, np. Las maj. Jabłonów (IN1936, 
s. 62–63).

Na pierwszy rzut oka widać, że powyższe 
zasady dotyczące napisów na kalce pokrywały 
się z zasadami umieszczania napisów na go-
towej mapie WIG-owskiej. Czystorys kalki po-
winien zawierać wszystkie napisy, które miały 
być umieszczone na mapie. Topograf powi-
nien ponadto podawać jak największą ilość 
materiału. Wielkość obiektu decydowała o wiel-
kości pisma. Kolory napisów przewidziane dla 
poszczególnych typów obiektów i zasięgów 
nazw zgodne były z postanowieniami instrukcji 
austriackich i polskiej instrukcji z roku 1925. 
Napisy zawierające objaśnienia nieuwzględ-
nione w konwencjonalnym wykazie skrótów 
miały być podawane w pełnym brzmieniu 
(IN1936, s. 63–64).

Na kalce napisów kolorem czarnym nano-
szono także sygnatury punktów trygonome-
trycznych, niwelacyjnych i kot, a na prawo od 
nich – wysokości. W przypadku obiektów pod-
legających ochronie (zabytki przyrody i archi-
tektury) na kalce napisów nanoszono właściwe 
tym obiektom sygnatury, obok których dopisy-
wano konwencjonalny skrót Ochr. (IN1936, 
s. 64).

Czerwoną linią ciągłą zaznaczano na kalce 
zasięg nazwy osiedla, którą wraz z liczbą do-
mów (pod nazwą) wpisywano w środek tak 
oznaczonego obszaru. Czarnym tuszem na-
noszono zasięgi nazw lasów, gór, łąk itp. Nazwy 
obiektów zapisywano w środku ich zasięgu 
bez dodatku rzeczownika rodzajowego „łąka”, 
„góra”, „las”, o ile rzeczowniki te nie były uży-
wane jako integralna część nazwy. Na kalce 
napisów zapisywano także numery oddziałów 
leśnych. Linią niebieską oznaczono bieg wód 
płynących oraz granice wód stojących. Linie te 
przerywano w miejscu zapisu nazwy (IN1936, 
s. 64–65).

Uzupełnieniem kalki napisów był „wykaz 
nazw”. Zawierał on następujące kolumny:

1) Lp., 2) Charakter przedmiotu (tj. rodzaj 
obiektu: wieś, przysiółek, folwark, leśniczówka, 
jezioro itd.), 3) Nazwa, 4) Źródło wydobycia 
nazwy (np. Gmina, Ludn., Naucz. itd.), 5) Ilość 
domów, 6) Ilość ludzi, 7) 2-gi przypadek / tylko 
dla nazw wątpliwych co do brzmienia lub pi-
sowni, 8) Forma przymiotnikowa / tylko dla nazw 
wątpliwych co do brzmienia lub pisowni, 9) Uwagi. 
Ostatnia kolumna była miejscem przeznaczo-
nym m.in. na objaśnienia dotyczące nazw wąt-
pliwych (IN1936, s. 65; załączniki do IN1936: 
Wzór Nr. 2 Wykaz nazw).

Postanowienia instrukcji WIG dotyczącej 
unacześniania map (IN1937) były zasadniczo 
zbieżne z IN1936, choć widoczne są pewne 
różnice: w przypadku aktualizacji map wyko-
nanych przez WIG kalka napisów zawierała 
tylko napisy odmienne od napisów na arkuszu. 
Obszar pokryty nowymi napisami zaznaczano 
na kalce podwójną czarną linią. W przypadku 
unacześniania map niewydanych przez WIG 
(tj. map austro-węgierskich, niemieckich i ro-
syjskich) należało natomiast sporządzać kom-
pletną kalkę napisów dla całego arkusza 
(IN1937, s. 40).

7. Źródła materiału toponimicznego

Instrukcje austro-węgierskie i polskie okre-
ślały źródła pozyskiwania nazw, z których topo-
graf powinien skorzystać przed rozpoczęciem 
prac polowych. Kwestia ta, jako związana 
przede wszystkim z formą językową toponi-
mów zamieszczonych na mapie w postaci na-
pisów, bardziej szczegółowo omawiana jest 
w osobnym opracowaniu (W. Włoskowicz, To-
ponomastyczna praca topografa...). Starsza 



44 Wojciech Włoskowicz

instrukcja polska wspomina m.in. o „wyciągu 
z ksiąg statystycznych” (IN1925, s. 118), zaś 
nowsza wymienia m.in. „urzędowe wykazy nazw 
miejscowości” (IN1936, s. 5). W praktyce topo-
graf WIG-owski mógł korzystać w tym zakresie 
przede wszystkim z publikacji Głównego Urzędu 
Statystycznego pt. Skorowidz miejscowości 
Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na pod-
stawie wyników Pierwszego Powszechnego 
Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i in-
nych źródeł urzędowych. Jego przygotowanie 
należało do licznych zadań Wydziału Spisu 
Ludności GUS. Metodę opracowania Skoro-
widza omawia Rajmund Buławski (1930), za-
znaczając, iż GUS „nie czując się powołanym 
do decydowania w sprawach toponomastycz-
nych, nie postarał się o nadanie wykazowi 
miejscowości, ogłoszonemu w «Skorowidzu» 
charakteru oficjalnego” (R. Buławski 1930, 
s. 137). W Austro-Węgrzech topografowi do-
stępne były analogiczne opracowania staty-
styki państwowej.

8. Podsumowanie

Na koniec warto raz jeszcze zwrócić uwagę 
na różnice pomiędzy rozwiązaniami austriac-
kimi i polskimi. Przenoszenie w ostatniej fazie 
prac napisów z kalek na rysunek zdjęcia zdej-
mowało z kartografa obowiązek interpretacji 
ich zasięgu i rozmieszczenia. Oczywiście, jak 
wynika z powyższej analizy porównawczej 
zdjęcia i mapy, pewne drobne przesunięcia 
były praktykowane, co wynikało m.in. z faktu, 
iż ten sam krój i rozmiar pisma na austriackiej 
mapie 1:75 000 zasłaniałby znacznie większy 
obszar niż pierwotnie na zdjęciu w skali 
1:25 000. Służące czytelności napisów prze-
sunięcia wynikały także po części z monochro-
matyczności mapy drukowanej. Natomiast, jak 
podkreślano wyżej, topografowie WIG, na swój 
rysunek zdjęcia nazw nie przenosili i pozo-
stawały one wyłącznie na kalkach, w związku 
z czym wpływ kartografa na rozmieszczenie 
napisów na mapie był nieco większy.
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Labels on the maps of the Third Military Survey of Austria-Hungary  
and on the survey maps of the Military Geographical Institute  

(Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the light of survey manuals

S u m m a r y

Materials from topographic surveys had a serious 
impact on the labels on the maps that were based on 
these surveys. Collecting toponymy and information 
that were to be placed as labels on a final map, was 
an additional duty the survey officers were tasked 
with. Regulations concerning labels were included in 
survey manuals issued by the Austro-Hungarian 
Militärgeographisches Institut in Vienna and Polish 
Wojskowy Instytut Geograficzny in Warsaw.

The analyzed Austro-Hungarian regulations date 
from the years 1875, 1887, 1894, 1903 (2nd ed.). 
The oldest manual was issued during the Third Mili-
tary Survey of Austria-Hungary (1:25,000) and regu-
lated the way it was conducted (it is to be supposed 
that the issued manual was mainly a collection of 
regulations issued prior to the survey launch). The 
Third Survey was the basis for the 1:75,000 Spezial-
karte map. The other manuals regulated the field 
revisions of the survey. The analyzed Polish manuals 
date from the years 1925, 1936, and 1937.

The properties of the labels resulted from the mili-
tary purpose of the maps. The geographical names’ 

function was to facilitate land navigation whereas 
other labels were meant to provide a military map 
user with information that could not be otherwise 
transmitted with standard map symbols. A concern 
for not overloading the maps with labels is to be ob-
served in the manuals: a survey officer was supposed 
to conduct a preliminary generalization of geographi-
cal names.

During a survey both an Austro-Hungarian and 
a Polish survey officer marked labels on a separate 
“label sheet”. The most important difference between 
the procedures in the two institutes was that in the 
last stage of work an Austro-Hungarian officer trans-
ferred the labels (that were to be placed on a printed 
map) from the “label sheet” to the hand-drawn survey 
map, which made a cartographer not responsible for 
placing them in the right places. In the case of the 
Polish institute the labels remained only on the “label 
sheets”.

K e y w o r d s: labels on maps, topographic survey, 
survey manual, Militärgeographisches Institut, Woj-
skowy Instytut Geograficzny


