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WYBRANE  ASPEKTY  KARTOGRAFII  MORSKIEJ 

W  DOBIE  LITOGRAFII
1
 

 
Pierwsza polska nowożytna mapa morska z roku 1927, mapa nr 1 

„BAŁTYK. Zatoka Gdańska. Część zachodnia z Zatoką Pucką”, została 

wydrukowana w technice litograficznej. Uświadomienie sobie tego faktu, jest 

przyczynkiem do zadania pytania „co było wcześniej?”. Odpowiadając na to 

pytanie, nie można nie wspomnieć XIX-wiecznej kartografii morskiej, 

kształtującej się w okresie wzrostu znaczenia informacji nawigacyjnej 

i intensyfikacji pomiarów morskich. Równolegle w oficynach wydawniczych 

następują zmiany organizacyjne i technologiczne wpływające na sposób 

redakcji i druk map morskich. W tym czasie kartografia morska korzysta 

z technik miedziorytniczych
2
 i litograficznych. Prawie przez cały XIX wiek 

pomiędzy tymi technikami toczą się zmagania o prymat. Miedzioryt, 

najszlachetniejszy, jeśli chodzi o subtelność linii, niestety musiał ustąpić 

szybszej i tańszej litografii. Ta ostatnia wniosła jednak możliwości druku 

barwnego, potęgując percepcję szczegółów mapy decydujących 

o bezpieczeństwie żeglugi. Nie ulega wątpliwości, że tamta „rywalizacja” 

wywarła wpływ na kształtowanie się symboliki ówczesnych map. Współczesne 

formy prezentacji kartograficznej są konsekwencją tamtych procesów. Polska 

mapa nr 1 jest w pewnym sensie zwieńczeniem epoki „rywalizacji”. Powstała 

w szczytowym i jednocześnie schyłkowym momencie rozwoju techniki 

litograficznej. Szczytowym, gdyż miedzioryt został już pokonany, a technologię 

litografii doprowadzono do perfekcji. Schyłkowym, gdyż technika ta nie 

wytrzymywała już konkurencji z rodzącym się drukiem offsetowym
3
. 

Polska samodzielnie nie miała szans na uczestniczenie w rozwoju XIX-

wiecznej kartografii morskiej. Nie mniej, na terenach Królestwa Polskiego, 

litografia kwitła i dlatego po uzyskaniu niepodległości w 1918 r., młode 

państwo, swoją pierwszą mapę morską wykonało tą techniką. 

                                                           
1  Litografia (kamienioryt) – grupa technik druku płaskiego wykorzystująca płytę kamienną. 

   Elementem drukującym jest naniesiony rysunek, do którego przywiera farba, odciskana 

   następnie na papier 
2  Miedzioryt (kopersztych) – grupa technik druku wklęsłego. Elementem drukującym są 

   wgłębienia w płycie metalowej, uzyskiwane różnymi sposobami, z których farba przenoszona 

   jest na papier 
3  Druk offsetowy – technika druku płaskiego, w której płytę kamienną zastąpiono płytą metalową, 

   zaś rysunek kopiowany jest na płytę technikami fotochemicznymi. 
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Rys. 1. Fragment mapy nr 1 z 1927 r. 

 

Ponieważ w polskich publikacjach brak jest omówień w tym zakresie, tym 

bardziej warte jest przypomnienie wybranych aspektów kartografii morskiej 

z tego okresu. „Doba litografii” to w zasadzie 100-lecie, rozpoczynające się 

w pierwszym dwudziestoleciu wieku XIX i kończące odpowiednio w pierwszej 

ćwierci wieku XX. 

 

 

 
 

Rys. 2.  Reklama  drukarska  Zakładów  Graficznych  Koziańskich z 1921 roku,  w  których 

wydrukowano mapę nr 1   [Źródło: Janusz Sowiński „Polskie drukarstwo” Zakł. Narodowy 

 im. Ossolińskich Wrocław 1988]  
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1. LITOGRAFIA 

Litografia, której historia rozpoczęła się pod koniec XVIII wieku, miała 

kapitalne znaczenie dla rozwoju kartografii. Przede wszystkim umożliwiła 

radykalne skrócenie czasu opracowania, co sprzyjało upowszechnianiu map 

poprzez zwiększenie liczby wydań. 

Technika ta wykorzystywana była przed wiekiem XIX, jednak jej pełny 

opis technologiczny, poparty własnymi bogatymi doświadczeniami, dał w 1818 

roku Niemiec, Alojzy Senefelder, publikując podręcznik do litografii
4
, 

tłumaczony między innymi na angielski. Od tego czasu, w Europie, kamienioryt 

stawał się coraz popularniejszy i była wykorzystywany, aż do czasu offsetu. 

Dzisiaj należy do technik artystycznych. 

Litografia, jak sama nazwa wskazuje, to technika „druku z kamienia” 

wykorzystująca właściwości oleo- i hydrofilne płaskiego, wyszlifowanego 

kamienia. Rysunek naniesiony na gładź płyty, był przenoszony na papier 

poprzez docisk prasą przedrukową. 

Lewoczytelny rysunek wykonywano z użyciem tłustego ołówka, tuszu 

lub kredki. Zatłuszczona powierzchnia kamienia umożliwiała przyleganie farbie 

drukarskiej, którą nakładano wałkiem. Nie zatłuszczone powierzchnie 

„garbowano” gumą arabską i kwasem azotowym tak, że nawilżone po nałożeniu 

papieru, unieruchamiały go, zaś nacisk prasy przenosił farbę z zatłuszczonych 

miejsc. 

Litografia wymagała specjalnego rodzaju prasy drukarskiej. Proces druku 

wymaga znacznego docisku do formy drukarskiej. Prasy do miedziorytów 

przypominały imadła lub „wyżymaczki”, przez które przeciskano płytę 

metalową razem z papierem. Zmienna grubość płyty kamiennej, jej waga, oraz 

mała odporność na skruszenie, zmuszały do szukania innych rozwiązań. 

Specyfiką prasy litograficznej było unieruchomienie kamienia, zaś przesuwowi, 

wzdłuż zębatych prowadnic, podlegał regulowany element dociskowy 

napędzany przy pomocy korb. 

 

Rys. 3.  Prasa litograficzna z przełomu XIX i XX wieku 

Źródło: Katalog firmy POLYGRAPH Lipsk 1965 

                                                           
4 Alois Senefelder Vollstandiges Lehrbuch der Steindruckerei Wydawca: Karl Thienemann, 

  Monachium 1818. 
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Sam kamień litograficzny to płyta wyciosana z wapienia, powstałego 

w bardzo specyficznych warunkach
5
. Przemysłowe wydobycie kamienia 

litograficznego rozpoczęto w bawarskim kamieniołomie znajdującym się 

w pobliżu Solnhofen
6
. W wyniku rozprzestrzeniania się techniki litografii 

w Europie, w XIX wieku coraz częściej pozyskiwano kamień litograficzny 

lokalnego pochodzenia. W Polsce notuje się wiele miejsc jego wydobycia na 

Kielecczyźnie i Śląsku. Są to wapienie jurajskie i nazywano je nawet 

wapieniami litograficznymi. W Europie kamień litograficzny wydobywano 

także we Francji i Anglii. Najcenniejszym pozostał jednak łupek wapienny 

z Solnhofen, który posiadał wyjątkowe właściwości. 

W połowie XIX wieku zapotrzebowanie na kamień było tak wielkie, 

że na rynku europejskim odczuwalny był brak tego kamienia, uniemożliwiający 

szybszy rozwój kartografii. [1] Przykładem tego niech będzie fakt, że w 1831 r. 

powstał projekt przeniesienia z Warszawy do Petersburga zakładu 

litograficznego należącego do Kwatermistrzostwa Generalnego. Niemniej, 

wysłano wtedy 280 płyt litograficznych. [2] 
 

2. TECHNIKI  DRUKARSKIE  MAP  MORSKICH 

 Śledząc rozwój map morskich ich początki widzimy w mapach lądowych, 

gdzie na obszarze białej plamy wód z czasem nanoszono głębokości i inne 

obserwacje. Uzupełnienia wykonywane były ręcznie, przez kapitanów, dla 

własnych potrzeb. Mapy takie były na tyle cenne, że stawały się towarem. Ich 

przerysowywanie i powielanie, z uszczuplaniem nie istotnej dla żeglugi treści 

lądowej, wykształciło klasyczną mapę morską. 

Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, mapy morskie wykonywane 

były na ogół z miedziorytów
7
. Sytuacja hydrograficzna na mapach nie była 

bogata, a kapitanowie dalej dla własnych potrzeb uzupełniali treść o swoje 

obserwacje. Kopiowali także dane innych.  

Do końca XIX wieku obok drzeworytu, technika ta należy do najbardziej 

powszechnej w grupie technik druku wklęsłodrukowego. Ze względu na 

wyjątkowo ostrą linię kreski miedzioryt ceniony był najbardziej. W porównaniu 

z drzeworytem, stosowanym dość powszechnie do ilustrowania książek, płyta 

miedziana umożliwiała uzyskiwanie większych formatów, co dla kartografii 

miało duże znaczenie. Wadą miedziorytu był bardzo pracochłonny proces 

grawerowania, przy jednoczesnym znacznym koszcie samej płyty miedzianej. 

Była to technika droga. 

                                                           
5  Wapienie, zwane również płytowymi, powstawały w ciepłych, spokojnych lagunach 

   o podwyższonym zasoleniu. Głównym czynnikiem osadotwórczym były sinice, a nie, 

   osadzające się części szkieletowe organizmów. 
6  W kamieniołomie tym podczas wydobywania płyt do litografii odkryto szkielet 

   Archeopteryksa, odcisk zwierzęcia łączącego cechy gadów i ptaków, co stało się koronnym 

   dowodem teorii ewolucji. 
7  Miedzioryt – grupa technik wklęsłodrukowych. 
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Techniki wklęsłodrukowe były technikami jednobarwnymi. Ewentualne 

kolorowanie odbitek odbywało się ręcznie, na ogół na zamówienie, farbami 

akwarelowymi. 

Niemiecka kartografia morska posługiwała się miedziorytem do końca 

XIX wieku. Ciekawostką pozostaje fakt, że oryginałem mapy nr 29
8
, na której 

wzorowano się podczas redagowania polskiej mapy nr 1 [3] był miedzioryt 

z 1898 roku. Mapa ta funkcjonowała przez 30 lat, osiągając w tym czasie 

minimum 10 kolejnych wydań. [4] Końcowe wersje były prawdopodobnie 

reprodukowane metodą fotolitografii z negatywu odbitki oryginału. 

Na poprawionej wersji z roku 1917 oparta była właśnie polska mapa nr 1. 

W Niemczech oryginały miedziorytnicze wykonywane były w wielu 

pracowniach, między innymi w Lipsku i Berlinie. Co ciekawe, rysunek map 

pochodzący z miedziorytów wykorzystywano jeszcze powszechnie do początku 

lat 90-tych XX wieku, czyli do czasu wydania przez IHO znaków INT 1
9
. 

 

 

Rys. 4. Fragment wklejki mapy niemieckiej (23) 1472 ”Hoy Sound”, mała korekta 18.VII.1986. 

Rysunek celowo powiększony.  Mapa wydrukowana techniką offsetową, jednak 

charakterystyczny  rysunek  uzyskano z negatywu  odbitki z miedziorytu  wykonanego  

pod koniec XIX w. Widoczne liczne korekty sytuacji, na lądzie usunięte powierzchnie 

kropkowań, skrupulatnie uzupełnione 

Źródło: Nachrichten für Seefahrer, Decblatt vom 23.2.1990 

                                                           
8 Niemiecka mapa nr 29 „OST-SEE. DANZIGER BUCHT”, wydawca Reichs-Marine-Amt, 

  Berlin 1898. 
9 Chart 1/ INT 1 Symbols, Abbreviations and Terms used on navigation charts. 
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W Rosji prace nad mapami morskimi skoncentrowane były w Petersburgu 

w Departamencie Hydrograficznym. Jedno miejsce sprzyjało kształtowaniu się 

jednolitej technologii sporządzania map. Z końcem XVIII i początkiem XIX 

wieku rosyjskie mapy wykonywano głównie techniką akwaforty. [1]  

Ta odmiana techniki miedziorytniczej polegała na pokrywaniu płyty miedzianej 

werniksem
10

, który rytownik „rozrywał” narzędziami grawerskimi, wzdłuż 

wkopiowanego, lewoczytelnego rysunku mapy. Zanurzenie płyty w kwasie 

wytrawiało żłobienia, które stawały się elementem drukującym. Technika ta 

była chętnie stosowana ze względu na szybsze opracowanie. Dalsze 

konkurowanie akwaforty z litografią w skróceniu cyklu wydawniczego 

doprowadziło do sytuacji, w której rezygnowano nawet z werniksowania  

i trawienia płyty, rysując igłą wprost w metalu. Była to metoda tzw. „suchej 

igły”. W Rosji była to ostatnia z metod miedziorytu używana do sporządzania 

map morskich. [1] 

Czas opracowania klasycznego miedziorytu sięgał jednego roku. „Sucha 

igła” pozwalała skrócić czas opracowania do półtora miesiąca. W tym procesie 

mapa traciła charakter dzieła sztuki, przybliżając ją do współczesnych form 

prezentacji kartograficznej. 

Dopiero w drugiej połowie XIX wieku, w związku z narastającą 

rewolucją przemysłową i rozwojem handlu morskiego popyt na mapy morskie 

zwiększył się na tyle, że koniecznym stał się wzrost nakładów map. 

Jednoczesny systematyczny napływ obserwacji hydrograficznych, zmuszał 

z kolei wydawców, do regularnej korekty map. W okresie tym zaczęto 

korzystać z możliwości litografii. Waga wynalazku mieściła się w dwóch 

zakresach. Pierwszy to radykalne skrócenie czasu opracowania 

kartograficznego, drugi to możliwość stosowania wielu barw dla danego 

nakładu mapy.  

Litografia nie od razu znalazła zastosowanie w druku map morskich, lecz 

tam gdzie została zastosowana powodowała znaczący przyrost drukowanych 

nakładów, wpływając mobilizująco na działania służb hydrograficznych w celu 

wzbogacenia i aktualizacji treści map. Czas i koszt opracowania znacznie spadł. 

Mapy stały się powszechniejsze. Skrócił się cykl ich wytwarzania. Poprawiała 

się aktualność map. Niebagatelne znaczenie miało również zwiększenie formatu 

map morskich. Ciosane w kamieniołomach płyty litograficzne przekraczały 

nierzadko wielkość 1 x 1 m. Miedzioryty takie rozmiary osiągały pod koniec 

swojej świetności, czyli u schyłku XIX wieku.  

Jak wspomniano wyżej, w Rosji, koncentracja prac nad mapami morskimi 

w jednej instytucji, sprzyjała rozwojowi litografii, gdyż kartografowie  

i drukarze na bieżąco weryfikowali zalety i wady technik miedziorytniczych 

i litograficznych, dobierając do danego tematu technologię, którą uznali za 

właściwszą. Pierwsze próby litografii wykonał w Petersburgu już w 1823 r. 

porucznik Mikołaj Bestużew, późniejszy dekabrysta. [1] 

 

                                                           
10

 Szlachetny lakier będący roztworem naturalnej żywicy w rozpuszczalniku organicznym. 
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Rys. 5. Petersburg – pracownia litograficzna Departamentu Hydrograficznego na przełomie XIX  

i XX wieku. Konstrukcja prasy litograficznej, prawie identyczna jak na rys. 2. Widoczna 

wyraźnie dźwignia docisku oraz korba napędu. Ponadto wg wzrostu obsługi można ocenić 
rozmiar płytlitograficznych   Źródło: [1] 

 

W Rosji obok wykonawstwa map, kamienioryt stosowano do powielania 

planszetów pomiarowych. Sporządzano je wyłącznie tą metodą ze względu na 

szybkość uzyskania odbitek. [1] 

 
Tabela 1 

Łączne  nakłady  map  morskich  rosyjskiego  Departamentu 

Hydrograficznego  w  okresie  współistnienia  kopersztychu  i  litografii 
 

 1862 r. 1874 r. 1880 r. 1886 r. 

Odbitek 

miedziorytniczych 
– 10475 10739 12299 

Odbitek 

litograficznych 
900 7740 8331 15015 

 

Kariera litografii nie trwała jednak długo. Jej wypieranie, jako techniki 

drukarskiej, rozpoczyna się już pod koniec XIX wieku. Jej miejsce przejmuje 

fotolitografia. Przedrostek „foto” oznaczał wykorzystanie chromianów 

w procesach reprodukcyjnych, posiadających właściwości światłoczułe. Sole 

kwasu chromowego zawarte w emulsjach nanoszone na płyty umożliwiają 

kopiowanie i utrwalanie rysunku. Jednocześnie bujnie rozwija się fotografia 

srebrowa. Metody chemiczne otworzyły możliwości druku nie tylko z kamienia, 

lecz również z cieńszych i lżejszych blach cynkowych i aluminiowych. 

Bezpośrednim następcą fotolitografii jest współczesny druk offsetowy. 

Ostatnie mapy morskie drukowano techniką litografii do końca lat  

30-tych XX wieku. Potem zastąpiono ją drukiem offsetowym
11

. 

                                                           
11 W Polsce ostatnie druki metodą litograficzną, do celów nieartystycznych, wykonywano  

    w końcu lat 40-tych w celu naniesienia sytuacji ćwiczebnej na istniejące mapy (z relacji 

    ustnych zebranych przez autora W.C.). 
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3. KOREKTA  MAP  MORSKICH,  A  TECHNIKI  DRUKARSKIE 

W historii nawigacji bardzo szybko dostrzeżono potrzebę odnotowywania 

zmian sytuacji na mapach morskich. Posiadanie aktualniejszych map dawało 

przewagę zarówno w handlu morskim, jak i czasie morskich działań wojennych. 

Wydawcy map, zarówno urzędowi jak i prywatni, zazwyczaj utrzymywali 

folio
12

 map z odręcznymi poprawkami aktualizacyjnymi. 

Miedzioryt, tak kosztowny w wytworzeniu, w niewielkim stopniu mógł 

być wykorzystany do wnoszenia korekty bezpośrednio na formę drukarską 

(płytę miedzianą). Mimo to zabiegi takie były wykonywane. Jeśli zmiany były 

możliwe do wniesienia, poprzednią treść wygładzano za pomocą tzw. gładzaka, 

a następnie ponownie grawerowano rysunek. W przypadku akwafort 

wyklepywano płytę od spodu i rysunek poprawiano metoda „suchej igły”. 

Litografia okazała się w korekcie map morskich o wiele skuteczniejsza. 

Dawała ona możliwość nadruku korekty, na istniejący zapas map. Można też 

było miejscowo modyfikować naniesiony rysunek na kamieniu, w przypadku 

wykorzystania istniejącej już płyty z rysunkiem. Usprawniało to proces 

aktualizacji map morskich. 

 

 

4. CECHY  CHARAKTERYSTYCZNE  RYSUNKU  MAP   

MORSKICH  Z  OKRESU  KOPERSZTYCHU  I  LITOGRAFII 

Mapy morskie wykonywane we wczesnym okresie technik 

miedziorytniczych cechował kontrast pomiędzy treścią części lądowej, 

a akwenami. Treść lądowa była znacząco bogatsza, co wydaje się naturalne 

przy braku systematycznych pomiarów. Na treść sytuacji nawigacyjnej składały 

się przede wszystkim głębokości oraz różne linie kierunkowe związane 

z magnetyzmem, siatkami lub wizurami w kierunku lądu. Nie stosowano izobat, 

zdarzało się, że zaznaczano linię najniższej wody. Płycizny i osuchy kojarzone 

z miejscami piaszczystymi oddawano w charakterystyczny sposób metodami 

kropkowymi. Cechą szczególną była chęć uplastycznienia wybrzeża poprzez 

charakterystyczny szrafirunek
13

 stosowany pierwotnie od strony wody. Niech 

przykładem tu będą mapy Getkanta wykonane na pergaminie [4], ale w swej 

stylistyce odpowiadający miedziorytowi. Na mapie Puck i okolica
14

 z roku 1634 

szrafirunek jest wyraźnie widoczny na wodzie. Zatoka Pucka
15

 z roku 1637 

szrafirunek pozostawia, ale nie od strony morza, lecz strony lądu. W kartografii 

morskiej tak już pozostanie. 

                                                           
12 Zestaw map z korektą. 
13 Metoda dodawania delikatnych kresek prowadzonych pod skosem do konturu, sprawiająca 

    wrażenie głębi. 
14 Fryderyk Getkant DELINEATIO SITUS PUCENSIS 1634. 
15 Fryderyk Getkant TABULA TOPOGRAPHICA, DEMONSTRANS SINUS PUCENSIS... 

    1637. 
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Rys. 6.  Fryderyk Getkant DELINEATIO SITUS PUCENSIS 1634.  Kierunek opracowania – 

zachodni. Od strony zatoki rysunek symboliczny niemówiący nic o sytuacji batymetrycznej 

Źródło: [4] 

 

 

Rys. 7.  Fryderyk Getkant TABULA TOPOGRAPHICA, DEMONSTRANS SINUS 

PUCENSIS... 1637 r.  Kierunek opracowania – południowy. Od strony zatoki charakterystyczne 

kropkowanie, pokazujące charakter wybrzeża. W innej części opracowania (niepokazana na 

rysunku ze względu na rozmiar) Mewia Rewa pokazana kropkowaniem i sytuacją głębokościową 

Źródło: [4] 

 

 Na brytyjskiej mapie Zatoki Gdańskiej z roku 1810, a więc w okresie, 

gdy mapy morskie wykonywano wyłącznie kopersztychem, szrafirunek 

wybrzeża   rozwinięto    do   perfekcji,    zaś   na    obszarze   wód   ze    znaków 
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nawigacyjnych występują płycizny w postaci kropkowań i głębokości. W tym 

czasie, litografia dopiero zaczyna przebijać się jako technika. 

 

 

Rys. 8. Zatoka Gdańska – mapa brytyjska z 1810 r. Szrafirunek zastosowany wyłącznie  

dla przedstawienia charakteru wybrzeża 

 

Jakkolwiek litografia dawała większe możliwości prezentacji kartograficznej, 

to w połowie XIX wieku naśladowała ona rysunek miedziorytniczy, a przewagę 

swą zaznaczała jedynie poprzez radykalne skrócenie czasu opracowania i druku. 

Dopiero systematyczne pomiary i obserwacje hydrograficzne spowodowały, że 

gęstość informacyjna rosła, a zatem zaistniała potrzeba wzbogacenia symboliki 

map morskich. Oprócz głębokości, na szerszą skalę zaczęto prezentować 

zjawiska zagrażające żegludze. Należały do nich spłycenia, mielizny, miejsca 

przyboju, a także wraki. Zaistniała konieczność ich klasyfikowania ze względu 

na głębokość położenia. Kombinacja stosowanych już kropkowań  

z sygnaturami skał podwodnych oraz głębokościami powoduje rozwój znaków 

tej grupy. 

Ponadto, przyrost materiału sondażowego umożliwia stosowanie izobat 

jako metodę wskazania obszarów bezpiecznych. Wiąże się to z prezentacją 

poszczególnych izobat przy pomocy odpowiednich kropek i linii. Ich rysunek 

uzyskuje się skutecznie zarówno metodą miedziorytu i litografii, jednak ta 

ostatnia umożliwia szybkie przerysowanie sytuacji w miarę napływu nowej 

informacji batymetrycznej.  

Procesy te trwały przez cały okres rozwoju litografii, czyli do końca XIX 

wieku. 
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5. MOŻLIWOŚĆ  DRUKU  BARWNEGO  METODĄ 

LITOGRAFII 

Dobrą ilustracją kunsztu XIX-wiecznej barwnej mapy litograficznej jest 

mapa „Gubernie zachodnie i Królestwo Polskie” wydana przez Towarzystwo 

Litograficzne Samuela Orgelbranda w Warszawie w 1902 r., Pomimo, że nie 

jest to mapa morska, wybór tej mapy do niniejszego opracowania nie jest 

przypadkowy. Mapa ta jest książkowym wzorem kartografii z udziałem techniki 

litograficznej. Na mapie tej ujawniają się pełne możliwości i niedostatki 

litografii. Rozbarwienie nosi cechy prezentacji późniejszych map morskich. 

Uwidacznia się to szczególnie w przedstawieniu wód. Wody w technice 

litografii zaczęto drukować w kolorze niebieskim. Aby wykorzystać pełnię 

barwy stosowano aple
16

 i giloszowanie
17

. W aplach dominowały taśmy wzdłuż 

granic i linii brzegowych, gilosze na większych otwartych powierzchniach. 

Podobnie w kolorze czerwonym prezentowano granice. Taki sposób prezentacji 

kartograficznej miał nadrobić tracone, w porównaniu z miedziorytem, cechy 

plastyczności rysunku map i poprawiać jej percepcję. Uwagę zwracają kłopoty 

z pasowaniem poszczególnych kolorów. Było to, nie tylko wynikiem 

stosowania do druku kilku niezależnych kamieni, ale również trudnością 

w utrzymaniu stałej wilgotności papieru. 
 

 

Rys. 9. GUBERNIE ZACHODNIE I KRÓLESTWO POLSKIE, encyklopedia Samuela 

Orgelbranda, Warszawa, 1902 r. Przykład litografii barwnej. Uwagę zwracają taśmy w barwie 

niebieskiej i czerwonej z podkreśleniem przejścia rozjaśniającego, otrzymanego metodą 
giloszowania. Metodę tą wykorzystano do prezentacji wód płytkich na barwnych mapach 

morskich    Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Litografia 

                                                           
16 Apla, aplat (à-plat), z francuskiego, jednobarwnie zadrukowane duże powierzchnie. 
17 Giloszowanie (gilosz), rysunek utworzony z mniej lub bardziej skomplikowanych kombinacji 

    linii, w druku tworzący odcienie barwy użytej farby. 
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Przedstawiony powyżej sposób prezentacji kartograficznej wywarł jednak 

wpływ na kolorystykę map morskich. Pierwotnie stosowano ją nieśmiało 

wykorzystując barwę do przedstawiania koloru świateł. Sążniowe mapy 

angielskie ograniczały się tylko do koloru fioletowego, pokazując wyłącznie 

płomyki świateł. W kartografiach przechodzących na mapy metryczne chętniej 

korzystano z barwy prezentując wstęgi sektorów lub płomyki świateł 

w kolorach żółtym, czerwonym i zielonym. Technicznie wykonanie takich 

rozbarwień nie było rzeczą trudną ze względu na małe powierzchnie 

i niewielkie wymogi pasowania. 

 Właśnie ze względu na pasowanie barw panował konserwatyzm 

w rozkolorowywaniu wód i lądu. Pierwsze podbarwienia tła, były artystycznym 

rysunkiem, mającym na celu podniesienie percepcji obszarów lądowych i wód 

płytkich. (Patrz rys. 10.) Rysunek ten, w pewnym sensie, naśladował 

szrafirunek lądu i kropkowania płycizn na sztychach
18

. Uzyskiwano go metodą 

lawowania
19

. 

 

 

Rys. 10. Jastarnia z polskiej mapy morskiej nr 1 z 1934 r. Apogeum wykonawstwa 

litograficznego. Perfekcyjny charakter rysunku był reklamą warsztatu. Mapy morskie okresu 

międzywojennego zamawiano w warszawskich pracowniach litograficznych 

 

W następnym etapie zauważono, że nie ma potrzeby rywalizować  

z wyrazem artystycznym sztychów i ląd można przestawiać aplą (pełną barwą) 

w kolorze szarym. Taka praktyka naśladowała szarość lądów na sztychach, 

którą uzyskiwano poprzez drobne, gęste kropkowania. 

                                                           
18 Sztych, ogólna nazwa dla druków wykonanych techniką wklęsłodrukową. 
19 Efekt cieniowania uzyskiwany poprzez artystyczne operowanie kredką litograficzną. 
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Równolegle dostrzeżono możliwość podkreślenia płycizn poprzez ich 

zabarwienie niebieską aplą. Giloszowanie, dające jaśniejszy odcień błękitu 

stosowano dla wód płytkich. 

 

6. KILKA  PRZYKŁADÓW  EWOLUCJI  POLSKICH  MAP 

MORSKICH 

Polska mapa nr 1 z 1934 r. stanowi pewnego rodzaju apogeum 

wykonawstwa litograficznego. Izobaty przedstawiono metodą bogatego 

kropkowania. Plastyczność lądu podkreślono metodą lawowania. Na lądzie 

zastosowano giloszowanie dla zaznaczenia budowli. Stosując metodę 

lawowania uzyskano różne odcienie szarości, uplastyczniając w ten sposób 

obraz wód i wybrzeża. Rozbarwianie świateł dopełnia możliwości techniki 

litograficznej. 

Wklejka z „Wiadomości Żeglarskich” z 1935 r. obejmująca fragment 

Gdyni pokazuje nieco inny warsztat. Przygotowana pod druk offsetowy, czyli 

z użyciem techniki fotograficznej, charakteryzuje się pewną regularnością 

rysunku, schematyzmem i dobrym pasowaniem. W stosowaniu barw 

zauważalny jest w dalszym ciągu konserwatyzm. Stosowanie szarego 

podkolorowania lądu, tworzy zimny, tajemniczy klimat, w odbiorze treści 

mapy. Widać w tym silny wpływ ówcześnie dostępnych map niemieckich 

i angielskich wywodzących się z tradycji wykonawstwa miedziorytniczego. 

 

 

Rys. 11. Fragment Gdyni na wklejce z „Wiadomości Żeglarskich” z 1935 r.  

Druk offsetowy. Charakterystyczne precyzyjne giloszowanie podkolorowania  

wód wykonane techniką fotograficzną. Ciekawostką pozostaje fakt  

odwrócenia zasady przedstawiania wód – bardziej niebieskie – płyciej 
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Wydanie wielobarwne z 1949 r. mapy morskiej nr 102
20

 zamyka epokę 

klasycznej litografii. Choć mapa została wydrukowana techniką offsetową, to 

wyraźnie na niej widać adaptację fotograficzną przedwojennych map 

wykonanych w technice litografii. Dotyczy to części lądowej i wód płytkich. 

Zauważalne jest otwarcie na stosowanie barw. Pomimo słabej jakości 

reprodukcji, jakość odbioru mapy, jako całości, jest znakomicie lepsza, gdyż 

wykorzystuje kontrasty lądu i wód płytkich w opozycji do wód głębszych. 

 

 

Rys. 12. Mapa wydrukowana techniką offsetową. W 1949 r. warstwa kreski czarnej 

pochodzi z oryginału litograficznego (z odbitek poprzednich wydań map) 

 

 
 

7. PODSUMOWANIE 

Obecnie trudno jest wskazać konkretny moment, w którym nastąpiła 

przemiana map morskich do postaci zbliżonej do obrazu dzisiejszych map. 

Kształtowanie się prezentacji kartograficznej współczesnych map morskich 

przebiegało w okresie schyłkowym dla miedziorytu, w okresie rozwoju 

litografii i u progu nowoczesnego druku offsetowego. Nastąpiło to w wyniku 

                                                           
20 „Bałtyk. Wybrzeże Polskie. Zatoka Gdańska – część zachodnia z Zatoką Pucką” w skali  

    1:75 000, druk Wojskowy Instytut Geograficzny. 
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dość szybkiej ewolucji w czasie około 100 lat, towarzysząc zresztą kluczowemu 

momentowi rozwoju żeglugi (wiek pary) i morskich technik pomiarowych. 

W wykonawstwie map morskich w tym okresie daje się zauważyć 

zarówno konserwatyzm, jak i eksperymentowanie. Za przejaw konserwatyzmu 

należy uznać uporczywe forsowanie rysunku artystycznego związanego 

z miedziorytem, bardzo pracochłonnego i nie perspektywicznego, choć bardzo 

lubianego przez współczesnych kolekcjonerów. Przykładem konserwatyzmu 

jest kartografia niemiecka, która długo stosując miedzioryt utrwalała w swojej 

strefie oddziaływania sposób prezentacji kartograficznej związany z tą techniką. 

Niemcy mogły sobie na to pozwolić, posiadając wyjątkową tradycję 

drukarstwa, jak i duże ambicje morskie. Podobnie wyglądało to w klasycznej 

kartografii morskiej, za jaką uważamy nieomawianą szerzej kartografię 

angielską
21

. 

Eksperymentowaniem należy określić chęć sprawnego wydawania 

aktualnych map, stosując najskuteczniejsze techniki druku w połączeniu 

ze schematyzacją rysunku znaków kartograficznych. Najlepszą tego ilustracją 

jest rezygnacja z kropkowanych izobat, zupełnie nieefektywnych z punktu 

widzenia współczesnej symboliki. 

Nowe podejście możemy przypisać marynarce rosyjskiej (radzieckiej), 

o której wspomnieliśmy. Ze względu na objętość w artykule nie wspomniano 

o kartografii morskiej francuskiej, włoskiej czy amerykańskiej, w których 

chętnie korzystano z różnych technik poligraficznych, sprzyjających próbom 

syntetycznego podejścia do prezentacji kartograficznej. 

Współczesne formy prezentacji kartograficznej są wynikiem tych 

eksperymentów, chociaż nie ulega wątpliwości źródłem symboliki są klasyczne 

mapy z miedziorytów. 

Polska kartografia morska należy do tych eksperymentujących, 

ze względu na swoją, niespełna 80-letnią tradycję. Związana tradycyjnie 

z mapami niemieckimi, poszukiwała swoich środków wyrazu, używając do tego 

dobrze rozwiniętej litografii. Największym błędem polskich eksperymentów 

było niepotrzebne naśladownictwo rysunku wywodzącego się miedziorytu 

metodami kreślenia (rytowania). Jeszcze w latach siedemdziesiątych próbowano 

nawiązywać do symboliki niemieckiej z XIX wieku, chociaż w latach 

pięćdziesiątych z tego zrezygnowano. (Patrz rys. 13 i 14.). 

Czytając współczesną mapę morską na monitorach urządzeń 

nawigacyjnych, nie zawsze kojarzymy fakt, że symbolika używanych znaków 

graficznych to wynik zmagań i doświadczeń XIX-wiecznych kartografów 

i drukarzy tworzących techniką miedziorytu i litografii. Efektem tego jest 

współczesne zastosowanie syntetycznej grafiki, dzięki której mapa morska stała 

się czytelniejsza, a żegluga bezpieczniejsza. Warto o tym pamiętać. 
 

                                                           
21 Warto odnotować fakt, że to rozmiar folio uniemożliwiał szybsze zmiany. Wielka Brytania 

    należała do awangardy w dziedzinie poligrafii. Do dzisiaj angielska nazwa druku płaskiego  

    to „lithography”, pomimo że kamienia się już nie używa. Przenoszenie rysunku z formy 

    drukarskiej na papier, z udziałem bębna z obciągiem gumowym, to angielski „offset”. 
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Rys. 13. Przykład zbędnego naśladownictwa niemieckiej symboliki wywodzącej się z rysunku 

miedziorytu. Charakterystyczny szrafirunek osuchu jest marną kopią oryginału przy 

jednoczesnym stosowaniu apli niebieskiej i zielonożółtej dla uzyskania barwnego podbicia 

osuchu w kolorze ciemnej zieleni 

Źródło: Znaki konwencjonalne i skróty stosowane na polskich mapach morskich, BHMW Gdynia 1959 r. 

 

 

 

Rys. 14. Przykład zbędnego naśladownictwa w stosowaniu barwy szarej lądu wywodzącej się  
z drobnych kropkowań lądów na sztychach. Od lat 40. stosowano przecież barwę zielonożółtą,  

o zdecydowanie lepszej percepcji. W następnym wydaniu znaków w 1982 r. zlikwidowano ten 

epizod powracając do zdobyczy litografii, jakim było skontrastowanie lądu kolorem zółtym  

Źródło: Znaki i skróty stosowane na polskich mapach morskich, BHMW Gdynia 1977 r. 
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