


Bolesław Olszewicz

STOSUNKI MIĘDZY KRAJAMI SKANDYNAWSKIMI A POLSKĄ 
W  ZAKRESIE KARTOGRAFII (OD EPOKI ODRODZENIA PO WIEK XIX)1

(Wiadomość tymczasowa)

W przeszłości kartografii skandynawskiej i polskiej stwierdzić można 
wiele podobieństw. Zarówno na północy Europy, jak i w Polsce kartogra
fia powstała w dobie Odrodzenia. I tu i tam rozwinęła się tak szybko, 
że już w pierwszej połowie XVI wieku wykazać się mogła mapami kra
jów rodzimych w dużej stosunkowo skali. I tu i tam uzupełnienie Ptole
meusza 'było zadaniem bardziej pilnym niż w krajach południowo- i za
chodnioeuropejskich, gdyż o północnej, wschodniej, a nawet i środkowej 
Europie dawała kartografia ptolemeuszowai informacje nie tylko nader 
skąpe i nieaktualne, lecz wręcz nieścisłe. W dążeniu do uzupełnienia Pto
lemeusza poważną rolę odegrała i w krajach skandynawskich i w Polsce 
ambicja narodowa, chęć wykazania przynależności do cywilizacji, wywo
dzącej się z antycznej Grecji i Rzymu. I jeszcze jedna cecha wspólna: 
narody północnej Europy, podobnie jak Polacy, zawdzięczają pierwsze doŁ 
kładne opisy i mapy własnego kraju swoim własnym, a nie zagranicznym 
geograiom i kartografom. Te skandynawskie czy polskie prototypy stały 
się dla obcych autorów wzorami albo podstawowymi źródłami wiadomości.

Analogie, o których tu mowa, skończyły się wszakże w wieku XVII. 
Na terenie Skandynawii podjęto wtedy i już prowadzono nieprzerwanie 
coraz bardziej precyzyjne zdjęcia topograficzne. W Polsce natomiast wa
runki polityczne nie sprzyjały rozwojowi nauk. Kartografii polskiej wła
śnie odtąd stale brakło już ciągłości rozwojowej, w dziejach jej nastę
powały na przemian lata postępu i lata upadku, a co najmniej zastoju. 
Jeszcze gorszy był los naszej nauki po 1705 r., po rozbiorach Polski. 
W tym najbardziej tragicznym okresie jej dziejów kartografia ziem pol
skich (jeśli chodzi o podstawowe zdjęcia) wymykała się nieraz i na długie

1 iReferatt zgłoszony na X IX  Międzynarodowy Kongres Geograficzny, odbyty 
w  sierpniu 1960 r. w  Sztokholmie i  ogłoszony w  języku francuskim w  suplemencie 
do „Przeglądu Geograficznego” 32, 1960, s. 15 nn. I tu i tam odsyłacze bibliogra
ficzne ograniczono do najkonieczniejszych. Zostaną one podane w  komplecie w  osta
tecznym tekście pracy.
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lata z rąk Polaków. Ale nawet wówczas nie ustała całkowicie działalność 
kartografów polskich (w szczególności na obczyźnie), nie urwały się także 
ich kontakty z krajami skandynawskimi.

Kontakty powyższe przeważnie zresztą poprzednio istniały od doby 
Odrodzenia, a terenem wspólnych zainteresowań były najczęściej — rzecz 
zrozumiała — obszary położone nad samym Bałtykiem. Jednakże stosunki 
te nie są do dziś należycie wyświetlone. Rzadko kiedy sięgano równocześ
nie do źródeł skandynawskich i polskich. Rezultaty niektórych badań nie 
przenikały niferaz poza granice własnego kraju. Podane poniżej i to tylko 
przykładowo fakty zachęcą — mam nadzieję —  specjalistów do nawią
zania ścisłej współpracy międzynarodowej, mającej na celu pogłębienie 
i uzupełnienie posiadanych, już na ten temat, ale jednostronnych przeważ
nie informacji, •

Przegląd nasz rozpoczniemy od sprawy wykorzystania duńskiej mapy 
przez jednego z najwybitniejszych promotorów humanizmu w Polsce. Był 
nim zmarły w 1496 <r. w Krakowie florentyńczyk Filip Buonaccorsi, zwa
ny Kallimachem (CallimaChus). Zmuszony do opuszczenia ziemi rodzinnej 
znalazł on nad Wisłą schronienie, opiekę i oparcie; spędził tu przeszło 
ćwierć wieku. Polska stała się dlań drugą ojczyzną. Kallimadh odznaczył 
się na .polu dyplomacji i polityki, przede wszystkim jednak jako pisarz 
i poeta. Do swych dzieł treści historycznej i politycznej chętnie wtrącał 
ekskursy etnograficzne r geograficzne, dotyczące krajów bałkańskich, Tur
cji lub Tatarszczyzny, które znał ze swych misji dyplomatycznych, podej
mowanych w charakterze posła króla polskiego.

Zainteresowaniom geograficznym KaHimacha 'poświęcił znany historyk 
Franciszek Bujak specjalną rozprawę2. Ostatnio uzupełniła ją wydatnie 
B. Strzelecka3, wykryła mianowicie kartograficzne źródło dzieła Kallima- 
cha o królu Władysławie W  i klęsce warneńskiej. Doszła do tego dzięki 
szczegółowym badaniom oraz posiłkowaniu się piśmiennictwem skandy
nawskim, w szczególności świetną, do dziś nie przestarzałą pracą A. A. 
Bjembo i C. S. Petersena4. Dr Strzelecka udowodniła, że Kallimach nie 
korzystał z drukowanego wydania Geografii Ptolemeusza, lecz z rękopiś
miennego, które w 1467 r. opracował Nioolaus Germanus. Musiała to być
II recenzja pracy tego kartografa, gdyż poza mapami ptolemeuszowymi 
zawierała kopię „tabula regionum septentrionalium” (w II redakcji, czyli 
tzw. typu A), której autorem był Claudius dausson Swart (Claudius Cla- 
vus), ojciec kartografii skandynawskiej i najdawniejszy znany nam autor 
XV wieku uzupełniający dzieło Ptolemeusza „nowymi” mapami. Swart

2 F. B u j  a k, Studia geograficzno-historyczne. Kraków 1925, s. 144 mn.
8 B. S t r z e l e c k a ,  Ze studiów nad geografią i  kartografią X V  w. „Czasopismo 

Geograficzne” 30, 1959, s. 323 nn. Zofo. recenzję tej rozprawy proi. A. B i r k e n m a -  
j e r a  w  „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” 5, I960, s. 456 nn.

* A. A. B j 0 r  n b o, C. S. P e t e r s  e n, Der Däne Claudius Claussen Swart der 
älteste Kartograph des Nordens. Innsbruck 1909, s. 218 n.
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przedstawił odmiennie od swych poprzedników południowe wybrzeża 
Bałtyku i zaktualizował tamtejszą nomenklaturę geograficzną. Prócz 
czterech tradycyjnych, ptoiemeuszowych rzek uchodzących do Bałtyku 
umieścił tu cztery inne jeszcze rzeki, oznaczył je wszakże nie nazwami, 
lecz kojelnymi liczbami. Właśnie dzięki wymienionej w tekście Kallima- 
cha domniemanej nazwie pierwszej z tych rzek (flumen Fur sta) udało się 
całą tę sprawę wyjaśnić. Fursta nie jest bowiem nazwą, lecz liczebnikiem 
porządkowym „pierwszy” w języku duńskim (forste), przez kopistów prze
kręconym. Kałlimach, przejmując ten zniekształcony wyraz zdradził źró
dło swych informacji. Musiał korzystać z mapy Swarta, gdy w 1487 r. 
wykańczał w Krakowie dzieje klęski wameńskiej i wcale nas to nie dziwi. 
Kult Ptolemeusza był w Polsce ówczesnej równie gorący jak na Zacho
dzie; pierwsze drukowane edycje jego Geografii docierały do nas vrnet 
po opuszczeniu pras drukarskich. Interesowali się nimi i używali do wy
kładów profesorowie krakowscy. Szybko dotarły też do Polski rękopisy 
dzieła Ptolemeusza; egzemplarz Kallimacha nie był bowiem jedyny n. 
Wtedy przywieziono również rękopis datujący z pierwszej połowy XV 
wieku, należący obecnie do Biiblioteki Jagiellońskiej w Krakowie (Rps 
7805). Jest on złożony z samych tylko map i znakomitemu badaczowi, Jrs. 
J. Fischerowi był ¡nieznany 5. Zachował się też w Podsce inny rękopiśmien
ny egzemplarz II recenzji Geografii, przechowywany dawniej w Bibliotece 
Zamoyskich, a obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie (sygn. BOZ2), 
który mógł się niegdyś znajdować w posiadaniu Kallimadha, gdyż odpo
wiada wszelkim po temu warunkom. Wszelkim prócz jednego. Według 
tradycji piękny ten rękopis przywieziony został do Polski dopiero w dru
giej połowie XVI wieku i dopóki jego proweniencja nie zostanie wyjaśnio
na, identyfikowanie go z rękopisem posiadanym przez Kallimacha pozo
stanie hipotezą. Wykluczyć tego jednak nie można. Rękopis Zamoyskich 
jest w świecie naukowym dobrze znany od 1889 r., gdy zajął się nim 
A. E. Nordenskióld, który pierwszy go zbadał i opisał. On to nazwał 
obecny ¡typ A mapy Swarta typem Zamoyskich 6.

W pierwszej ćwierci XVI wieiku mamy już wyraźne dowody polsko- 
szwedzkiej współpracy w dziedzinie kartografii. Rzecz ta jest w  głównych 
zarysach dolbrze znana, dlatego poruszam ją jak najzwięźlej. Podstawowe 
do niej źródło —  listy kartografa polskiego Bernarda Wapowskiego do bi
skupa Jana Dantyszka z 1533 r. ogłoszone zostały w wyciągach już w ro
ku 1842 przez M. Wiszniewskiego 7, ale właściwe ich znaczenie dla historii

5 B. M o d e l s k  a - S t r z e l e c k a ,  Le manuscrit cracovien de la „Géographie" 
de Ptolémée. Bull, de l ’Acad. Pol. des Sc., Série des sc. géogr. Supplément V III, n. 2.

® A. E. N o r d e n s k i ó l d ,  Faseimile Atlas... Stockholm 1889, s. 54, nn. (tabl. 
XXX).

7 M. W i s z n i e w s k i ,  Historia literatury polskiej, t. VII, Kraków 1842, s. '567 m.; 
ostataio , w  1957 r., Idsity te ogłosił w  całości W. P o c i e c h a  w  Acta Tomiciana.
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kartografii ocenił dopiero F. Bujak w publikacji z 1900 r. 8, która uszła 
jednak wówczas uwagi uczonych szwedzkich.

Przypomnijmy, że z listów tych wynika, iż Wapowski pracował 
w owym okresie nad mapą Europy północnej, a w związku z tym otrzy
mał od Dantyszka jakieś mapy Skandynawii i oczekiwał nadesłania mu 
innej jeszcze mapy tego obszaru „a reverendissimo d[omino] lincopensi 
ex Gedano quem, ut audio, summa diligentia perfecit” .

W Polsce jako uchodźcy, ze względu na wprowadzoną w ich ojczyźnie 
reformację, przebywali wtedy — jak wiadomo — trzej wyżsi duchowni 
katoliccy ze Szwecji. Byli to dwaj uczeni prałaci, a później arcybiskupi 
upsalscy — bracia Magnusowie Jan (historyk) i Ołaus (ur. w Linköping) 
geograf i kartograf, oraz Jan Brask, biskup z Linköping. Że Wapowski 
i Olaus Magnus ze sobą współpracowali, że użyczali sdbie wzajemnie 
swych materiałów, nie ulega wątpliwości. Ale nie jest jeszcze jasne, kto 
był autorem mapy, której nadejścia z Gdańska spodziewał się Wapowski 
w dniu 15 III 1533, czy biskup z Linköping, tj. Brask (nieznany jako kar
tograf), czy Olaus Magnus, który urodził się w Linköping. (Może rzeczy
wiście ten ostatni, jak sądzi J. Hoglund?). Wydaje się też nieprawdopo
dobne, by Olaus Magnus, który już w 1527 r. rozpoczął pracę nad swą 
wielką, sześcioarkuszową mapą Skandynawii (z 1539 r.), nic nie wiedział
o działalności kartograficznej Kopernika na terenie Pius i Warmii i nie 
wykorzystał pomocy znakomitego astronoma 9; by znając osobiście kano
nika warmińskiego Aleksandra Sculteta nie znał jego mapy Inflant 
z 1529 r. Trzeba chyba przyjąć, że Magnusowie podczas długiego pobytu 
w Polsce mieli szerokie znajomości w kręgu uczonych polskich. Wapow
ski na pewno nie był jedynym uczonym polskim, z którymi Szwedzi na
wiązali stosunki. Jan Magnus już w 1518 r. korespondował na temat po
chodzenia Gotów i Szwedów z najwybitniejszym geografem polskim Ma
ciejem z Miechowa, autorem klasycznego dzieła o Sarmacjach, zmarłym 
w 1523 r.

W wieku XVTI wpływ szwedzkiej kartografii wojskowej na polską 
zdaje się nie ulegać wątpliwości. Jest on najzupełniej zrozumiały, gdy 
się zważy, że wojsko nasze ścierało się wtedy, niestety, wielokrotnie na 
polu bitew z armią szwedzką, rozporządzającą doskonałymi i licznymi 
inżynierami-kartografami i będącą znakomicie — jak na owe czasy — 
zaopatrzoną w materiały kartograficzne. Podczas operacji wojennych na 
terytorium ówczesnej. Rzeczypospolitej Polskiej wykonali inżynierowie 
szwedzcy niejedno zdjęcie kartograficzne. Drobna tylko część tych rolbót 
jest nauce polskiej znana, a i w  Szwecji prace te nie budziły dotąd — 
jak sądzę — specjalnego zainteresowania. Nazwisko jednego tylko karto-

8 Zob. F. B u j a k ,  op. cit., s. 110 n.
9 Bardziej doniosłej, jak widać z ostatnich badań, niż dawniej sądzono.
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grafa — Eryka Dahlbergha — wspominane jest często przez historyków 
polskich, a to ze względu na 'pomieszczenie reprodukcji jego map i pla
nów (w tej liczbie Polski i Warszawy) w znanym dziele Samuela Pufen- 
dorfa poświęconym Karolowi Gustawowi. Ale do rękopiśmiennych mate
riałów kartograficznych Dahlberghai w Królewskim Archiwum Wojennym 
w Sztokholmie nikt z Polaków, poza może A. Czołowskim, dotąd prawdo
podobnie nie sięgnął. We wspomnianym archiwum (a Ibez wątpienia i w in
nych zbiorach bibliotecznych i archiwalnych szwedzkich) kryje się zapew
ne bardzo wiele jeszcze godnych zbadania map oraz planów miast pol
skich. - '

Zainteresowanie budzi także działalność innego wybitnego kartografa 
i generalnego kwatermistrza szwedzkiego, Olafa Hanssona Swarta (Orne- 
hufvuda), który między innymi wykonali w 1626 r. na podstawie zdjęć 
mepę Żuław gdańskich i elbląskch oraz Warmii. Wykorzystano ją w Pol
sce kilkakrotnie, na niej oparte są mapy żuław Fryderyka Getkanta 
z 1643 r., Samuela Donneta z 1722 r. oraz Jana Fryderyka Enderscha
z 1753 r. -i \. - • jł

Wszystkie prace poświęcone działalności „ojca kartografii szwedzkiej” , 
Andrzeja Bure, wymieniają mapę Litwy Tomasza Makowskiego jako jed
no ze źródeł jego Orbis arctoi nova et accurata descriptio z 1626 r. Nie
jest to chyba jedyny w tym stuleciu wypadek wyzyskania polskiego do
robku przez kartografów szwedzkidh, co ułatwić zresztą mogły mapy pol
skie przywiezione do Szwecji jako zddbycz wojenna.

Niektóre z tych map, w Pollsce zdobytych, a do dziś w zbiorach 
szwedzkich zachowanych, mają wielkie znaczenie dla dziejów naszej kar
tografii, Jako przykłady wymienię tylko rękopiśmienny atlas Fryderyka 
Getkanta Topographia practica w Królewskim Archiwum Wojennym
w Sztokholmie-oraz jedyny znany egzemplarz pierwszego wydania mapy 
Litwy Tomasza Makowskiego z 1613 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Uppsali. Czy Zbiory szwedzkie, zwłaszcza mniejsze, nie kryją innych 
jeszcze cennych dla nauki polskiej zabytków kartograficznych, nie wiemy.

Bardzo wyraźne ślady współpracy skandynawsko-polskiej w zakresie 
kartografii występują w XIX w. W roku 1835 osiadł w Norwegii Józef 
Aleksander Waligórski (1794—1873), który w wojnie polsko-rosyjskiej 
1813 r. dosłużył się stopnia kapitana artylerii. Po upadku pówstania mu
siał kraj opuścić. W Norwegii przebywał ćwierć wieku, pracował tu jako 
inżynier przy budowie i konserwacji kanałów. Ale zajmował się też kar
tografią. Waligórski i norweski oficer artylerii (późniejszy generał i szef 
sztabu generalnego) Harald Mikołaj Storm Wergeland opracowali i wy
dali w 1847 r. mapę drogową Norwegii: Veikart over Norge, która była 
też pierwszą hipsometryczną mapą tego kraju. Została ona życzliwie 
przyjęta przez społeczeństwo norweskie, o czym świadczy osiem jej wy
dań. Ostatnie ukazało się w 1M3 r , już po śmierci Waligórskiego, który
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opuścił przybraną ojczyznę w 1863 r. Wziął wtedy czynny udział w po
wstaniu polskim jako generał. Zmarł na emigracji w Paryżu. Okres jego 
pobytu w Norwegii jest w Polsce prawie nieznany. Podobnie nie dotarła 
do Polski mapa Waligórskiego—Wergelanda, nie napotkałem nigdy egzem
plarza jakiegokolwiek jej wydania w zbiorach polskich.

Nieznane są też w Polsce egzemplarze ciekawej i cenionej podobno 
przez współczesnych pnący Stefana Baranowskiego (1817—1881), Kolaka 
osiadłego w Finlandii: Klimatologische Kartę der Erde (Helsinki 1849, 
402 tabl. litogr. z tekstem). Wiemy o niej tylko z bibliografii. Autor był 
od 1840 do 1863 r.'profesorem języka* rosyjskiego w uniwersytecie w Hel
sinkach, prócz tego pisarzem, wynalazcą, działaczem społecznym,- a także 
autorem atlasów szkolnych historycznych i geograficznych.

Wreszcie jeden jeszcze drobny przyczynek do stosunków skandynaw- 
sko-polskich. W roku 1887 ukazał się w Sztokholmie staraniem G. E. 
Klemminga, pięknie wykonany w Generalstabens Litografiska Anstalt. 
faksymil mapy Skandynawii Olausa Magnusa z 1539 r. wielkości orygi
nału. Według zapisek dobrze zazwyczaj poinformowanego bibliotekarza 
krakowskiego, Żegoty Paulego (Rps Bibl. Jagiellońskiej 5383) do ukaza
nia »się tej publikacji walnie przyczynił się Henryk Bukowski (1839—1900), 
antykwarlusz polski, osiadły w Sztokholmie, były powstaniec, człowiek, 
który wiele dokonał w dziedzinie zbliżenia kulturalnego Szwecji i Polski.

Podane powyżej przykłady w pełni potwierdzają istnienie odwiecznych 
kontaktów pomiędzy krajami skandynawskimi i Polską w zakresie kar
tografii. Zbiory atlasów i map w Skandynawii zawierają cenne dla nas 
zabytki, ale zbiory polskie nie są chyba również dla Skandynawii całkiem 
obojętne (dowodem tego jest odkrycie Nordenskiólda). Najściślejsza współ
praca skandynawskich i polskich historyków kartografii jest niewątpli
wie jak najbardziej pożądama.

CBH3H MEJKflY CKAHflKHABCKHMH CTPAHAMH M nOJIblUEH 
B OEJIACTH KAPTOrPAOHM (OT 3nOXM B03P0JKAEHMH IIO XIX b.)

~ ' ' \ ' -'7-;
• . . - * • '  ̂ \ \ 
HeeoBepmeHCTBo KapT HrcwiOMeH, a b to ace BpeMH noTpeSHoerb b co3flaHnn 

HOBOM KapTOrpaiJmHeCKOfł KapTMHbl M CBH3aHHŁie C 3THM Hai}MOHaJIbHbie CTpeMJieHMH 
K HOBbIM flOCTMJKeHMHM B 3TOM oSjiaCTM HBMJIMCb 06lHMM MCTOHHHKOM 3apOJK^eHIOT 
M p a 3BMTMH KapTOrpa<J)JłH KaK B CKaHflMHaBMM, TaK  M B IlOJIbme B 3nOXy B 03P 05K - 

fleHKH. K  3TOMy BP6M6HH OTHOCMTCH HaHajIO K0HT3KT0B MejKAy 3THMH CTpaHaMM 
b oSjiacTM KapTorpatJjMM. ' i

Bbinaiomniłca nponaraHflHCT ryMaHM3Ma MTaJibHHea <i>MJiMnn ByoHaKopcw (Kaji- 
nnMax, yM. 1496 r), npoJKKBiiiHił b Iloubiue 6ojibme neTBepra aeKa, Mcnojib30Ban
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ana CBoero Tpy.ua o Kopojie BjiaflwcjiaBe I I I  m SuTBe rrofl BapHOii rpy# orrija CKaHflM- 
HaBCKOM KapTOrpacł)MH Kjiayfluyca KjiayccoHa (Knayflwyc KjiaByc).

B X V I b. uiBeflCKMé KaTOJiMHecKMe cBameHHMKw SpaTta Marnycbi: Unan (mcto- 
Pmk) h OJiayc (reorpac|3) noaflepjKMBajiH uiwpoKwe KOHTaKTW c nojibCKHMH yneubiMH, 
b tom HHCJie c MaijeeM n3 MexoBa, aBTopoM KJiaccnnecKoro Tpy«a „O flByx CapMa- 
Tnax” . BpaTŁH MarHycbi, paBHO KaK w. M. Bpacn, eimcKon M3 JlHHKennHra, coTpyfl- 
HMHajiM c noJibCKHM KapTorpacJjOM EepHap^oM BanoBCKHM h b33pimho o6MeHHBajiMCb 
C HUM CBOMMM KapTaMM.

B X V II B. BO BpeMH nOJIbCKO-IIIBeflCKOH BOÍÍHbl IUBeACKMe BOÜCKa, npeKpaCHO 
ocHameHHbie KapTorpacjsiinecKUMH MaTepnaJiaMn u pacnoJiaraBinue BOeHHbiMw mhjkh- 
HepaMM, npoM3Bejin MHoroHMCJieHHbie ct ĝmkm Ha TeppnTopnn TorflauiHefi Penn IIo- 
cnojiHTOił. O uiBeflCKOM KapTorpa(ł)e 3pnKe flanb6epre nacTO ynoMMHajiM nojibCKMe 
MCTopnKH. H 3BecTeH TaKJKe BbiflaromMMCH mBeflCKMÜ KapTorpacJ) u  rJiaBHbiił K B a p -  

•mpMeücrep Ojie<£> TaHcoił CBapT (CepHery<J>Byfl), cocTaBMBinnił b 1826 r. Ha 0CH0Be 
npon3Be#eHHbix cbeMOK KapTM r^aiicKHX u 3ji6jiohckhx >KyJiaB k BapMHH. B flajib- 
HeiimeM stom KapToił MH0r0KpaTH0 nojib30BajiMCb b Ilojibiiie OpMflepMK TeTKaHT 
(1643), CaMyuji ftOHHeT (1722), H. O. 3H«epm (1753) m flpyrne. TpysaMM noJibCKHX
KapTOrpa(J)OB, BbIBe3eHHbIMJl M3 IIOJIbLLIM IHBeflCKHMH BOÍÍCKaMM, n0JIb30BajlMCb Kap-
TorpacJjbi niBei^MM, HanpwMep, A. Bype b cBoeił pa6oTe Orbis arctoi nova et accurata 
descriptio (1926) ncnojifa30Baji, b nacTHOcra, KapTy JIhtbm, coCTaBJieHHyro ToMamOM 
MaKOBCKMM.

B X IX  b. b pe3yjibTaTe corpyflHMHecTBa MejKfly npojKMBaBiiiMM b HopBemw 
noJibCKMM SMwrpaHTOM, ynacTHHKOM BoccTaHMH 1831 r. M. A. BajiwrypcKHM u HopBeac- 
ckmm oc}«mepoM r .  M. Ctopm BeprejiaH flOM  GbiJia B binym eH a flopoxcnaa K a p ra  Hop- 
Berrai: Veikart over Norge (1847), M3flaBaBmaaca BOceMb pa3. 3to BbiJia nepBaa 
nmcOMeTpMHecKaa KapTa HapBerioi. OnySjiMKOBanuro b 1887 r. KpacuBo odJopMJieit- 
Horo diaKCMMUJia KapTbi CKaHflHHaBKH, cocTaBJieHHOił OJiaycoM MarHycoM (1539), co- 
aeiłcTBOBaJi reHpwx ByKOBCKMił (1839—1900), nojitCKMił aHTMKBap, npnexaBimiii 
b CTOKrojibM nocjie aHBapcKoro BOCCTaHMa. IIojibCKoe npn3HaHne y  coBpeMeHHHKOB 
nojiyHMjia paSoTa CTec^ana BapaH OBCKoro, nojiana, nocejiMBuieroca b ' i ’MHJiaHAMM, 
03arjiaBJieHHaa Klimatologische Kartę der Erde (XejibcwHKH 1849). Bot JiMuib He- 
CKOJIbKO npHMepÓB. I v i , "  ;

AoKa3aTejibCTBa apeBHwx koht3ktob (IIpeMMymecTBeHHO KOCBeHHbix) Meatfly 
cKaHflMHaBCKMMH cxpaHaMii u nojibmeii, HecoMHeHHO, MoryT gbiTb yMHOJKeHHbie b pe- 
ayjibTaTe coTpy«HMHecTBa mctopmkob KapTorpacJjMM b stiix CTpaHax.

INTERCOURSE BETWEEN SCANDINAVIAN COUNTRIES AND POLAND 
IN  THE DOMAIN OF CARTOGRAPHY (SINCE THE RENAISSANCE PERIOD

TO THE X IX  CENTURY)
• - n  • ;VN

The Ptolemy tna'ps beang umsatisfactory and a new cartographic pdcture o f the 
country being uirgeintly needed, wdtih national ambition in addition, were a common 
cause o f (the origin and development o f cartography in Scandinavian countries as 
well as in Poland in the Renaissance ipeiriod and since that time we see in (the 
domain o f cartography a MveJy intercourse between these countries.

An ansftainding forerunner off ^humanism, Philip Buonaoeorsi (Callimachus 
‘r  1496) a native of Florence, who spent in Poland more than a quarter o f a cen-
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tury, utilized the work o f Claudius Classen Swart (Claudius Clavus), father of Scan
dinavian cartography, for his toook, concerning iking Ladislas the Third and the 
Wanna defeat.

In  the XV I century Swedish clergymen, brothers Magnus, ¡(John, a historian, 
and Olaus a geographer) were in contact with Polish scientists, among them with 
Maciej o f Miechów, author of a classical treatise cm Samnatias. They and John Brask, 
bishop of Linköping, were cooperating with Bernard Wapawsfci, Polish cartographer, 
exchanging mutually their maps.

In the X V II century, during the Swedish-Polish wars, the Swedish army, per
fectly equipped in cartographic material and army engineers, made many surveys 
on the territory o f the Polish Republic. The name o f a Swedish cartographer, 
Erik Dahlberg, was often mentioned in the works o f Polish historians. Well known 
also was Olof Hansson Swart (Omehufvud), a prominent cartographer, and Swedish 
quartermaster general, who in 1626 made a map of the Gdańsk and Elbląg march- 
lands and o f Etrmeland. In later years this map was frequently used in Poland, for 
instance toy Frederic Getkant (1643), Samuel Donnet (1772) and John Frederic En- 
densch (1753). Polish attainments that were taken to Sweden as a war booty, were 
used toy Swedish cartogrąphars, for instance toy Andrew Bure, whose Orbis arctoi 
nova et accurata descriptio (1626) was based, among others, on maps o f Lithuania 
designed toy Thomas Makowski.

In the X IX  century a highway map of Norway: Veikart over Norge (1847) was 
the result o f cooperation between a Polish insurgent from the 1831 insurrection — 
J. A. Waligórski and a Norvegdan officer H. M. Werg el and. It hat 8 editions. 
This was ithe firslt hypsometric map of Norway. Henry Bukowski (1839—1900) a Po
lish antiquarian, who settled in Stockholm after the January insurrection, contri
buted greatly to the publishing o f a very fine facsimile of a Scandinavian map of 
Olaus Magnus from the year 1839. The work of Stéphane Baranowski, a Pole who 
settled in Finland: Klimatologische Karte der Erde. (Helsinki 1849) was highly 
praised by his contemporaries. These are only a few examples.

Such proofs of eternal connections (mostly indirect) between Scandinavian coun
tries and Poland in the domain of cartography could certainly be materially multi
plied should a cooperaitdon between historians of cartography in -tooth these coun
tries be established.


