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Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku 
jako źródło kartografi czne i historyczne
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1. Uwagi wstępne 

Okres nowożytny, a zwłaszcza wiek XVIII, przynosi znaczny postęp na drodze do „opanowa-
nia przestrzeni”1. Wyraża się to w dwóch powiązanych ze sobą zjawiskach: rozwoju nowocze-
snej kartografi i oraz narodzinach powszechnych ewidencji ludności (epoka statystyczna). 
Prace K. Buczka (1935, 1963) poświęcone rozwojowi XVIII-wiecznej kartografi i ziem polskich 
ukazują znaczenie epoki stanisławowskiej w tym zakresie. Spisy, zestawienia i opracowania 
kartografi czne z tego okresu można traktować jako wyraz pewnych tendencji modernizacyj-
nych. Ich przejawem jest bez wątpienia działalność ankietowa prymasa Michała Poniatowskiego 
jako biskupa płockiego i krakowskiego oraz arcybiskupa gnieźnieńskiego. Należy ją łączyć z pla-
nami kartografi cznymi jego brata, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (B. Szady 2010).

W wymienionej wyżej pracy K. Buczka na temat dziejów kartografi i polskiej znaleźć można 
w jednym z przypisów zapowiedź monografi i o postaci nadwornego kartografi a Stanisława 
Augusta Karola Perthéesa (K. Buczek 1963, s. 80). Opracowanie to, mimo że niedokończone, 
opatrzone przypisami i opracowane przez H. Rutkowskiego, ukazało się drukiem dopiero 20 lat 
po śmierci autora, tj. w 2003 roku. K. Buczek działalność kartografi czną K. Perthéesa podzielił 
na trzy okresy, z których każdy wyznaczany jest przez wielkie projekty. Największym przedsię-
wzięciem pierwszego okresu (1763–1780), była Polonia w skali 1:900 000, najważniejsza obok 
pracy Rizzi-Zannoniego i Jabłonowskiego mapa ziem polskich przed I rozbiorem (J. Madej 
1987, s. 3–4). W drugim okresie (1781–1795) zostały sporządzone tzw. mapy „szczególne” 
województw koronnych w skali 1:225 000 (K. Buczek 2003). 

Projekt atlasu Polski, którego pierwowzoru należy szukać w XVIII-wiecznych mapach Francji 
Cassiniego, narodził się na dworze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na początku lat 
osiemdziesiątych XVIII wieku. W opinii biografa Karola Perthéesa zarówno on, jak też król oraz 
jego brat, za najlepszą metodę zgromadzenia materiału topografi cznego uznali wykonane już 
wcześniej sondażowo dla diecezji płockiej ankiety parafi alne. Zostały one przeprowadzone 
w latach 1783–1785 dla większości terytorium Rzeczypospolitej w granicach po pierwszym 

1 Termin ten (the control of space) pojawia się regularnie w opracowaniach z historii kartografi i, zob. ostatnio: J.B. Harley, 2001, 
s. 55. Sformułowanie to zostało także użyte przez U. Augustyniak, 2008, s. 54.
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rozbiorze. Wątpliwości budzi realizacja tego zadania dla diecezji łuckiej, kamienieckiej, kijow-
skiej oraz żmudzkiej (K. Buczek 2003, s. 57–58). Efekt prac ankietowych dzieli się na kilka 
części, które spotkały bardzo różne losy. Nadsyłane plebańskie opisy parafi i były opracowywane 
w Łowiczu przez ks. Franciszka Czaykowskiego. Jeszcze w XVIII wieku zbiór ten został roz-
dzielony na część koronną (23 tomy), która spłonęła w czasie Powstania Warszawskiego2 oraz 
część litewską (12 tomów dla części diecezji wileńskiej)3. Zachował się także sporządzony 
przez Franciszka Czaykowskiego, wydany niedawno drukiem, rodzaj indeksu do przesłanych 
przez plebanów opisów (K. Chłapowski, S. Górzyński 2006). Wynikiem prac nad ankietami jest 
ponadto 12 tomów, znanych jako „Geografi czno-statystyczne opisanie parafi ów Królestwa Pol-
skiego” Karola Perthéesa, które posłużyło jako materiał do opracowania map „szczególnych” 
dla województw koronnych (K. Buczek 2003, s. 63–66; W. Wernerowa 1994, s. 15–19). W ocenie 
mapy województwa lubelskiego z 1786 r. Karola Parthéesa zostaną wzięte pod uwagę jedy-
nie dwa elementy: dokładność mapy oraz wartość treści historycznych przekazywanych przez 
to źródło. 

2. Dokładność mapy4

Problem oceny precyzji map dawnych był podejmowany w polskiej historii kartografi i już 
w okresie przedwojennym (R. Jacyk 1931). W okresie powojennym zagadnienia te były poru-
szane m.in. przez S. Pietkiewicza (1980), S. Alexandrowicza i Ewę Jankowską (1989) oraz 
M. Boczyńską i J. Midzio (1974). Podsumowanie tego nurtu badawczego znaleźć można w opra-
cowaniach J. Szeligi (1967, 1968, 1993) oraz K. Nieścioruka (2004, 2006). Z wielości propono-
wanych przez wymienionych autorów metod oceny dokładności dawnych map została wybrana 
– ze względu na czytelność i obrazowość – metoda ilościowa polegająca na zbadaniu różnic 
w położeniu miejscowości oraz w odległościach między miejscowościami ustalonymi na pod-
stawie mapy oraz w rzeczywistej przestrzeni geografi cznej.

Mapa województwa lubelskiego należy do jednej z najwcześniejszych map szczególnych, 
na których graduację naniesiono później. Karol Parthées zaczął ją wykonywać pod koniec 
1785 r., jeszcze przed przystąpieniem do prac nad mapą województwa krakowskiego. Była 
gotowa na samym początku 1787 roku. Pierwotnie miała obejmować również ziemię chełm-
ską, jednak w trakcie realizacji okazało się, że opisy parafi i chełmskich są dalece niewystar-
czające i Karol Perthées zdecydował się pozostać jedynie przy województwie lubelskim 
(K. Buczek 2003, s. 70). Skala mapy wynosi 1:225 000. Stopnie oraz minuty zostały naniesione 
na ramce zewnętrznej. Brakuje jednak siatki, co znacznie utrudnia właściwą ocenę dokładności. 
Mapa województwa lubelskiego, podobnie jak wcześniejsza Polonia i inne mapy „szczególne”, 
została najprawdopodobniej wykonana w odwzorowaniu stożkowym prostym Ptolemeusza, 
gdzie południkiem zerowym, od którego mierzona jest długość geografi czna, jest południk 
przechodzący przez wyspę Ferro (Wyspy Kanaryjskie) (J. Madej 1987, s. 60). Precyzja współ-
rzędnych geografi cznych umieszczonych na ramce, po nadaniu georeferencji obrazowi rastro-
wemu, okazała się stosunkowo wysoka. Średni błąd kwadratowy RMS (Root Mean Square), 
wyraportowany po kalibracji mapy, wyniósł 156 metrów. 

2 Ten bezcenny materiał geografi czno-historyczny, który od 1831 r. znajdował się w Petersburgu, po 1930 r. rewindykowano do 
Archiwum Głównego Akt Dawnych, gdzie spłonął w czasie Powstania Warszawskiego (W. Wernerowa 1994, s. 16–17). Zachowały 
się jedynie wypisy dla województwa krakowskiego (opublikowane) oraz sandomierskiego i lubelskiego (K. Buczek 1963, s. 86).

3 Opisy parafi i litewskich zakupił od króla Stanisława Augusta Joachim Chreptowicz i umieścił w bibliotece w Szczorsach. 
Stamtąd trafi ły do Biblioteki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Trzy tomy z tych materiałów wydała ze wstępem krytycznym 
W. Wernerowa, 1994, 1996.

4 Wykonanie dokładnych pomiarów jest znaczenie utrudnione ze względu na stan mapy, która pierwotnie składała się z 12 ar-
kuszy o wymiarach 28,5×25,5 cm (B. Olszewicz 1932, s. 74), natomiast obecnie są one podklejone płótnem i stanowią jeden duży 
arkusz. Do analizy zostały wykorzystane zdjęcia mapy wykonane w Bibliotece Narodowej w Warszawie aparatem Hasselblad H3D-39- 
Hasselblad H1D o rozdzielczości 600 dpi.
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Zdecydowanie gorzej przedstawia się dokładność położenia miejscowości. Do analizy wy-
brano 78 miejscowości, w tym 45 oznaczonych sygnaturami miast i miasteczek, rozmieszczo-
nych na obszarze całego dawnego województwa lubelskiego. Różnica między odległością 
rzeczywistą między miejscowościami a zmierzoną na podstawie dawnego materiału karto-
grafi cznego waha się od poprawnej5 do prawie 23 kilometrów (22 813 metrów)6. Bardziej 
miarodajny jest średni bezwzględny błąd odległości, który dla 3003 odcinków łączących 
78 miejscowości wyniósł 6609 metrów (średnia arytmetyczna). Częściej stosowany w analizie 
dokładności średni bezwzględny błąd odległości, liczony według wzoru Gaussa (J. Szeliga 
1993, s. 54), wyniósł 8285 metrów. Wartość średniego względnego błędu odległości między 

wybranymi 78 miejscowościami to 
ok. 20%. Większą precyzję mapa 
województwa lubelskiego Karola 
Perthéesa wykazuje w przypadku 
odległości między miastami i mia-
steczkami. Średni bezwzględny 
błąd odległości wynosi tu 5082 m 
(średnia arytmetyczna) i 6707 m 
(wg wzoru Gaussa), zaś błąd 
względny 10,2%.

Precyzja analizowanej mapy pod 
względem odległości między miej-
scowościami nie odstaje w znacz-
nym stopniu od innych map z tego 
okresu. Dla porównania – śred-
nie błędy odległości między miej-
scowościami na mapie Polonia 
Karola Perthéesa z 1770 r. wa-
hają się od 2,5 km na Śląsku do 
około 8 km na Ukrainie (J. Madej 
1987, s. 91). Analiza map z XVIII 
wieku wskazuje, że nie nastąpiła tu 
znacząca poprawa precyzji w po-
równaniu z poprzednim stule-
ciem i wartości błędu względnego 
odległości wahały się od 7,4% na 
mapie Prus W. Suchodolskiego 
z 1763 r. do 18% na mapie Prus 
J.F. Enderscha (J. Szeliga 1993, 
s. 63).

Przechodząc do analizy błędów 
położenia miejscowości, można 
stwierdzić – biorąc pod uwagę 
współrzędne umieszczone na 
ramce mapy K. Perthéesa – wy-
raźnie przesunięcie miejscowości 
na zachód w stosunku do ich rze-

5 Jest to różnica w odległości między Ostrowem Lubelskim a Lubartowem.
6 Jest to różnica w odległości między Zbuczynem a Janowem Lubelskim.

Tab. 1. Różnica odległości między rzeczywistym położeniem wy-
branych miast i miasteczek a położeniem obliczonym na posta-
wie mapy województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 r. 
(w metrach)

Nazwa miasta 
lub miasteczka

Różnica 
odległości

Nazwa miasta 
lub miasteczka

Różnica 
odległości

Annopol 6630 Lubartów 2946

Baranów 1877 Lublin 4744

Bełżyce 4735 Łuków 2772

Biłgoraj 15 451 Markuszów 4188

Biskupice 8258 Michów 2738

Bychawa 9587 Modliborzyce 10 806

Chodel 7056 Opole Lubelskie 6044

Czemierniki 2040 Ostrów Lubelski 1866

Domanice 8373 Parczew 5998

Firlej 2440 Piaski 4592

Frampol 12 434 Piaski 7069

Garbów 2551 Puchaczów 6449

Głusk 4293 Radzyń Podlaski 1528

Goraj 12 180 Rawa 3915

Janów Lubelski 13 140 Serokomla 2564

Józefów n. Wisłą 3237 Siedlce 11 430

Kamionka 597 Urzędów 8109

Kazimierz Dolny 6480 Wąwolnica 4034

Kock 597 Wieniawa 4783

Końskowola 2612 Wysokie 9069

Kraśnik 9318 Zaklików 9591

Kurów 2701 Zbuczyn 8440

Łęczna 6610
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czywistego usytuowania. Dotyczy to zwłaszcza południowej i północnej części województwa. 
Największa precyzja położenia cechuje miasta i miasteczka położone w środkowej części 
mapy, w pasie równoleżnikowym obejmującym Lublin oraz obszar na północ od niego. Średnie 
odchylenie jest dość znaczne i wynosi 7787 m. Jeżeli weźmie się pod uwagę tylko miasta 
i miasteczka rozmieszczone w całym województwie (tab. 1), różnica ta staje się nieco mniejsza 
i wynosi 5930 m. Dla losowo wybranych 33 wsi położonych w okolicach Zbuczyna na północy 
województwa (tab. 2) jest to ponad 10 km (10 319 m). Różnice te wskazują jednoznacznie na 
nikłą lub niemal żadną przydat-
ność mapy województwa lubel-
skiego z 1786 r. jako podstawy 
dla kartografi cznej rekonstrukcji 
krajobrazu naturalnego.

Wyjaśnienia tak znacznych 
przesunięć względnych i bez-
względnych miejscowości należy 
szukać w metodzie wykonania 
mapy. W opinii K. Buczka „Oma-
wiane prace [mapy „szczególne” 
– aut.] są też jedynymi chyba 
w dziejach kartografi i oryginal-
nymi mapami dużych obszarów 
i w dużej jakby nie było podziałce 
(1:225 000) sporządzonymi przez 
jednego człowieka, który przy tym 
w ogóle nie widział nawet skar-
towanych przez siebie terenów, 
względnie oglądał niektóre strony 
tylko z okien karety czy poczto-
wego dyliżansu”. Wykonany przez 
kartografa królewskiego rysunek 
kartografi czny był swoistego ro-
dzaju kompilacją „map miejsco-
wych” i „gościńcowych” oraz ma-
teriałów opisowych i informacji 
o odległościach zawartych w an-
kietach parafi alnych (K. Buczek 
1963, s. 89).

3. Treść historyczna (na przykładzie powiatu łukowskiego)

Mała dokładność w zakresie położenia geografi cznego elementów krajobrazu naturalnego 
i kulturowego przenosi punkt zainteresowania badaczy na treści historyczne przekazywane 
przez to źródło, zwłaszcza dotyczące granic oraz osadnictwa7. Mappa szczegulna województwa 
lubelskiego Karola Perthéesa jest podstawowym źródłem do wyznaczenia granic wojewódz-
twa oraz powiatów: łukowskiego8, lubelskiego i urzędowskiego w drugiej połowie XVIII wieku. 

7 W artykule pomijam ocenę elementów mapy dotyczących środowiska geografi cznego, a więc rzek, stanu zalesienia czy zaba-
gnienia. Nie poruszam także kwestii dotyczących sieci dróg. Zagadnienia te zasługują na odrębną analizę.

8 Całą granicę powiatu łukowskiego w drugiej połowie XVIII wieku omówiłem w odrębnym opracowaniu (B. Szady 2010). 

Tab. 2. Odległości między rzeczywistym położeniem wybranych 
wsi w okolicy Zbuczyna a położeniem obliczonym na postawie mapy 
województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 r. (w metrach)

Nazwa wsi Różnica 
odległości Nazwa wsi Różnica 

odległości

Borki-Kosy 9233 Ługi Wielkie 10 975

Borki-Paduchy 9203 Modrzew 11 603

Borki-Sołdy 10 233 Olędy 13 284

Borki-Wyrki 8705 Pióry Wielkie 13 797

Bzów 10 826 Pióry-Pytki 12 007

Choja 12 135 Pogonów 8159

Chromna 9612 Radzików-Oczki 11 348

Cielemęc 12 132 Radzików-Stopki 13 173

Czuryły 12 697 Radzików Wielki 12 330

Dziewule 6324 Rówce 6590

Grodzisk 7613 Rzążew 11 918

Jasionka 8146 Smolanka 5870

Karcze 10 165 Tchórzew 10 157

Klimonty 15 595 Wielgorz 13 159

Kornica 11 431 Wólka Konopna 5867

Łęcznowola 6427 Zdany 8990

Lipiny 10 817
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Dla krytycznej oceny przebiegu granic informacje kartografi czne dotyczące powiatu łukow-
skiego zostały zestawione ze źródłami pisanymi zgromadzonymi w ramach prac nad Atlasem 
historycznym Polski przez zespół prof. K. Buczka oraz z mapą województwa lubelskiego w XVI 
wieku opracowaną przez S. Wojciechowskiego (1966) w ramach Atlasu historycznego Polski, 
przy uwzględnieniu uwag A. Pałuckiego odnośnie do granic administracyjnych zawartych 
w omówieniu mapy województwa sandomierskiego (Atlas historyczny Polski... 1993). Przebieg 
granic powiatu łukowskiego w świetle wszystkich wymienionych źródeł, poza nielicznymi 
wyjątkami, jest niemal identyczny. Jedynie na granicy z województwem sandomierskim wątpli-
wości budzi przynależność kilku miejscowości. W świetle źródeł pisanych parafi a Adamów, 
mimo że położona w dekanacie łukowskim, leżała całkowicie w ziemi stężyckiej województwa 
sandomierskiego9. Trudno ustalić przyczynę umieszczenia przez Karola Perthéesa sygnatury 
kościoła św. Antoniego w Adamowie w województwie lubelskim (ziemia łukowska). Na wcze-
śniejszej mapie K. Perthéesa, obejmującej obszar całej Rzeczypospolitej przed pierwszym 

rozbiorem Polski, granica 
województwa lubelskiego na 
tym odcinku jest przesunięta 
bardziej na zachód, przez 
co w jego granicach znalazł 
się nie tylko Adamów, ale 
także Żelechów i Stoczek10. 
Wieś Wola Bobrowa (Bobro-
wa Wola), określana również 
jako Wola Wojcieszkowska, 
została przez Karola Per-
théesa zaliczona do ziemi 
łukowskiej województwa lu-
belskiego (ryc. 1). W świetle 
źródeł pisanych należy ją 
jednak uznać za część ziemi 
stężyckiej województwa san-
domierskiego11. Niepewna jest 
także przynależność admi-
nistracyjna Wólki Radoryż-
skiej (Łazewnika). Zarówno 
źródła pisane jak i prace 

atlasowe wszystkie miejscowości parafi i Radoryż poza Radoryżcem (obecnie Radoryż Smolany) 
zaliczają do ziemi łukowskiej12. Na analizowanej mapie granica ziemi łukowskiej została po-
prowadzona wzdłuż rzeki Małej Bystrzycy, przez co Wólka Radoryżska została włączona do 
województwa sandomierskiego. 

Ocenę wartości treści mapy w zakresie sieci osadniczej przeprowadzono na przykładzie 
powiatu łukowskiego oraz losowo wybranych parafi i: Siedlec, Wojcieszkowa i Łęcznej. Wzięto 
pod uwagę dwa elementy: kompletność sieci osadniczej oraz poprawność oznaczenia charak-

9 AKL. Rep60 A104, s. 331 (Akta wizyty dekanatów: stężyckiego, łukowskiego i parczewskiego w diecezji krakowskiej z r. 1781); 
Regestr diecezjów, s. 287.

10 K. Perthées: Polonia secundum legitimas proiectionis stereographicae regulas et iuxta recentissimas observationes adhibitis 
MDCCLXX. Różnice te omawia dokładniej J. Madej 1987, s. 290–291.

11 „Wola Bobrowa w województwie sandomierskim, ziemi stężyckiej”, Regestr diecezjów, s. 292. Potwierdzenie daje także 
W. Pałucki na mapie województwa sandomierskiego w XVI wieku (Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie, s. 161).

12 AKL. Rep60 A96, s. 239; Regestr diecezjów, s. 290; S. Wojciechowski, Atlas historyczny Polski. Województwo lubelskie, 
mapa; Atlas historyczny Polski. Województwo sandomierskie, s. 153, mapa.

Ryc. 1. Okolice Adamowa i Wojcieszkowa na mapie województwa 
lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 r.
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teru miejscowości. Pominięta została natomiast kwestia nazewnictwa, jako należąca raczej do 
problemów związanych z identyfi kacją miejscowości oraz toponomastyką.

Legenda mapy, określona jako „Wykład znaków” (ryc. 2), zawiera następujące kategorie 
jednostek osadniczych: miasto, miasteczko oraz wieś, przy czym wsie zostały rozbite na wsie 
z kościołem parafi alnym, wsie z mniejszymi kościołami, wsie z klasztorami, wsie z cerkwiami 
unickimi. Odrębne sygnatury przeznaczono dla dużych wsi (wd) oraz wsi i wioseczek (wm). 
Aby ocenić kompletność sieci osadniczej, informacje kartografi czne zestawiono ze zgroma-
dzoną bazą źródeł pisanych, w pierwszym rzędzie z kartoteką dla województwa lubelskiego, 

przygotowaną przed wojną w Pracowni Atlasu Historii Polski przez zespół K. Buczka. Należy 
pamiętać, że przy sporządzaniu tej kartoteki wykorzystane zostały źródła – głównie spisy i re-
jestry podatkowe – z drugiej połowy XVIII wieku, które zostały zniszczone w czasie Powstania 
Warszawskiego.

Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że mimo niskiej dokładności w położeniu 
geografi cznym, mapa województwa lubelskiego z 1786 roku rejestruje pełną sieć osadniczą. 
Generalnie, poprawnie oddany jest także charakter miejscowości, chociaż można napotkać tu 

Ryc. 2. Legenda (wykład znaków) mapy województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 r.
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pewne rozbieżności ze źródłami pisanymi. Należy do takich potraktowanie Domanic jako mia-
steczka, podczas gdy w świetle źródeł pisanych była to wieś. Z kolei Tuchowicz został ozna-
czony na mapie sygnaturą wsi z kościołem farnym, podczas gdy w świetle źródeł pisanych 
było to miasteczko prywatne. Zbuczyn, oznaczony na mapie jako miasteczko i siedziba staro-
stwa, w świetle źródeł kartoteki województwa lubelskiego był wsią królewską. Rozbieżności 
dotyczą niekiedy także mniejszych miejscowości, które są w źródłach określane jako wsie, 
natomiast na mapie pojawiają się jako młyny, np. Krzywda w parafi i Radoryż czy Ciosna w pa-
rafi i Zbuczyn. Z kolei Gradowiec (Gradowce) w parafi i Radzyń, określany w źródłach jako młyn, 
na mapie został oznaczony sygnaturą wioseczki, obok której została umieszczona sygnatura 
osiedla młyńskiego13. 

Nie widać prawie żadnych analogii między liczbą ludności poszczególnych miejscowości 
a sygnaturami „wieś i wioseczka” oraz „wieś duża albo długa i rozległa”. Zestawienie charak-
teru kilkunastu miejscowości parafi i Siedlce i Łęczna odczytanego z mapy Karola Pertheésa 
z danymi demografi cznymi z kartoteki województwa lubelskiego oraz zawartymi w spisie lud-
ności z 1787 r. zawiera tabela 3. Jej analiza prowadzi do wniosku, że określenia „wieś i wio-
seczka” i „wieś duża albo długa i rozległa” odnoszą się nie do liczby mieszkańców, ale do 
rozległości przestrzennej miejscowości.

Oprócz wymienionych wyżej typów miejscowości „Wykład znaków” zawiera także sygnaturę 
młyna, karczmy i komory. Dokładniejsza analiza zapisów w kartotece województwa lubel-
skiego wskazuje na ścisły związek między opisami parafi i z 1783 r. a obrazem kartografi cznym. 
Za przykład mogą służyć właśnie te mniejsze jednostki osadnicze podane w opisie z 1783 r. 
i uwzględnione na mapie z 1786 roku. Czasami, jak w przypadku karczmy Oscierdów koło 
Łęcznej czy młyna Kania koło Ulana, obraz kartografi czny jest jedynym zachowanym źródłem 
potwierdzającym istnienie osady w tym okresie.

Mapa województwa lubelskiego z 1786 roku jest także cennym źródłem zawierającym infor-
macje na temat struktury własnościowej. Dwa zestawienia umieszczone w prawym dolnym 
rogu mapy zawierają wyszczególnienie miejscowości należących do królewszczyzn, uporząd-
kowane wg starostw, powiatów i parafi i oraz włości duchowne uporządkowane wg właścicieli, 
powiatów i parafi i. Wśród właścicieli duchownych zostały uwzględnione:

– zakony męskie: benedyktyni z Sieciechowa, misjonarze, dominikanie, pijarzy, bonifratrzy 
z Lublina, misjonarze z Czemiernik, kanonicy regularni z Kraśnika, cystersi z Koprzywnicy, 
benedyktyni ze Św. Krzyża, dominikanie ze Lwowa, pijarzy z Łukowa oraz dominikanie z War-
szawy;

– zakony żeńskie: brygidki, bernardynki i wizytki z Lublina, benedyktynki z Sandomierza oraz 
franciszkanki z Krakowa;

– kapituły katedralne i kolegiackie oraz benefi cja kapitulne: archidiakonat lubelski, kapituła 
katedralna w Krakowie, kapituła kolegiacka w Sandomierzu;

– benefi cja parafi alne w Lublinie (kolegiata), Wilkowie i Piotrawinie. 
Pewną niekonsekwencją dostrzeżoną w „Wykładzie znaków” analizowanej mapy jest brak 

odrębnej sygnatury na miasta z obiektami sakralnymi. Wskazywać to może na fakt uznawania 
przez autora mapy, że wszystkie miasta i miasteczka posiadały w tym czasie świątynie para-
fi alne. Zestawienie informacji na temat obiektów sakralnych ujętych przez Karola Perthéesa ze 
źródłami pisanymi pokazuje wysoką wiarygodność mapy w tym zakresie. Pewnym mankamentem 
jest nieuwzględnienie na mapie sytuacji, kiedy w miejscowości występował więcej niż jeden 
obiekt (np. Łuków) lub miejscowość była jednocześnie siedzibą parafi i i starostwa (np. Kąko-

13 Kartoteka województwa lubelskiego, Pracownia Atlasu Historycznego Polski, Instytut Historii PAN; Regestr diecezjów, s. 287; 
Spis ludności diecezji krakowskiej, s. 255.



33Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło ...

lewnica, Łuków), gdyż wtedy pomijana była sygnatura obiektu sakralnego. Nie zawsze też 
były uwzględniane obiekty unickie (Ruska Wola), natomiast całkowicie zostały na mapie pomi-
nięte synagogi (np. Kock, Łuków, Siedlce).

Niezależnie od niskiej dokładności mapy i błędów w położeniu miejscowości, bardzo wysoko 
należy ocenić jej wartość informacyjną i historyczną, zwłaszcza jeżeli chodzi o granice i sieć 
osadniczą. Te elementy mapy należy ocenić najwyżej i pod tym względem mapa województwa 
lubelskiego może stanowić cenne uzupełnienie kwerend w źródłach pisanych. Nieco słabiej 
przedstawia się jej wartość informacyjna odnośnie do charakteru oraz wielkości miejscowości, 
a także obiektów sakralnych umieszczonych na mapie. Dla pełnej oceny wiarygodności mapy 
województwa lubelskiego Karola Perthéesa należy dotrzeć jeszcze do „Geografi czno-staty-
stycznego opisania parafi ów Królestwa Polskiego”, które znajduje się w Dziale Rękopisów 
Centralnej Biblioteki Naukowej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie i porównać za-
mieszczone w nim szkice i komentarze z wykonaną mapą. 

Tab. 3. Typ oraz wielkość miejscowości w parafi ach Siedlce i Łęczna w drugiej połowie XVIII w.

Nazwa 
miejscowości

Typ miejscowości wg mapy 
województwa lubelskiego 

z 1786 r.
Liczba ludności 

wg spisu z 1787 r.
Liczba dymów 

w 1789 r.

Żytnia wm 32 4

Kaniwola wd 33 38

Ludwin wd 50 21

Purzyce wm 69 12

Dratów wd 69 67

Toporek wm 70 9

Grabianów wd 79 14

Ujrzanów wd 89 21

Białki wd 95 23

Żabokliki wm 109 18

Szczałb wm 120 15

Strzała wd 144 24

Trębaczów wm 144 18

Stara Wieś wd 196 54

Zakrzew wm 209 39

Stara Wieś wd 513 41

Łęczna mko 859 303

Siedliska wd 913 216

Podstawa: Kartoteka województwa lubelskiego, Pracownia Atlasu Historycznego Polski, Instytut Historii 
PAN, Mappa szczegulna województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 r.
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The 1786 Map of the Lublin Voivodship by Charles Perthées as the Historical 
and Cartographical Source

S u m m a r y

K e y w o r d s: history of cartography, accurance and content of old maps, Charles Perthées, Lublin 
voivodship

The presented article attempts to evaluate and critically assess the value of one of fi rst “mappy 
szczegulne” [detailed maps] by Charles Perthées (1786) for historical and cartographical research. 
The historical background accompanying this important period should be referred to the statistical 
and cartographical work conducted in the Polish royal and primatial circles in the second half of the 
18th century. This opus can be treated – apart from other maps and registers – as a result of the 
typical and characteristic phenomenon present in the early modern period, and named in historiography 
“the control of space”.

The application of Geographic Information System (GIS) tools and spatial databases allows to 
prepare precise estimation of the cartographic accuracy. The quantitative methods used in meas-
urement of localization and distances between places on the map in relation to those in the real 
space reveal the low value of the analyzed source as a basis of cartographic works. The study of 
historical content based on comparison of map elements with the written sources exposes the high 
reliability of the map with reference to settlement units, their character (small village, large village, 
town) and property, administrative borders (voivodship, district), sacral objects (Latin churches, Uniate 
churches), etc. The analysis excludes the assessment of the map as for the components of natural 
environment (e.g. forests, rivers), as well as roads, which deserve special and larger research.


