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MAPY FRYDERYKA CHRYSTIANA VON WREDEGO 

JAKO ŻRÓDŁO DO DZIEJÓW SLĄSKA 

Gruntowne i wszechstronne studia nad dawnymi mapami mają duże 

znaczenie nie tylko dla samej historii kartografii. Mapy te stanowią 

także niebagatelne źródło wiedzy dla wielu dziedzin nauki historycznej, 

często zbyt mało doceniane przez niektórych badaczy. W pierwszym 

rzędzie odnosi się to bodajże do szeroko pojmowanej geografii histo

rycznej. Trudno bowiem wyobrazić sobie bez ich pomocy poważniejsze 

próby odtworzenia dawnego środowiska geograficznego, szczególnie zaś 

zasięgów lasów, biegów rzek, występowania bagien, stawów itd. 

O przydatności starych opracowań kartograficznych do wszelkich do

ciekań natury geograficzno-historycznej pisał już niejeden historyk 

czy geograf 1
. Na gruncie polskim pierwszym dziejopisem doceniającym 

w praktyce istotną rolę dawnych dzieł kartograficznych nie tylko jako 
pomocy naukowych, lecz również jako źródeł dostarczających ważnych 

informacji dla historyka, był chyba biskup warmiński M. Kromer 2• 

Uwagi powyższe dotyczą przede wszystkim wielosekcyjnych map 

rękopiśmiennych, zgromadzonych i pieczołowicie przechowywanych po 

rozmaitych krajowych i zagranicznych archiwach i bibliotekach. Część 

z nich nie jest jeszcze dobrze przestudiowana i nie zawsze należycie 

spopularyzowana wśród potencjalnych badaczy, a są to często opraco

wania bardzo wartościowe, oryginalne, o niezwykle bogatej i różnorod

nej treści. 

Poczynając od XVIII w. w zdecydowanej większości państw euro

pejskich sprawy związane z mapami topograficznymi znalazły się nie-

1 Zob . np.: I. G ieyszt o r, Etudes cartographiques de l'histoire de Pologne 
(APH, t. 2, 1959, s. 70-99); A. Ny re k, O potrzebie zespołowych badań geogra

ficzno-historycznych na Śląsku (AUWr., Historia XV, Wrocław 1969, s. 65-77); 

B. Z a b or s k i, Kaszuby na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle mapy

Schrottera-Engelhardta z lat 1796-1802 (Wiadomości Służby Geograficznej, 1936,

nr 2, s. 239-262). 
2 Por. R. Mar chwińsk i, Kromer a Grodecki. Podstawy kartograficzne

kromerowskiej Polonii (AUNC, Historia XVI, Toruń 1980, s. 133-149). 
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mal całkowicie w gestii władz wojskowych. Na Śląsku były to władze 
austriackie bądź pruskie. 

Pierwsze urzędowe kartograficzne zdjęcie Śląska zostało wykonane 
w latach 1723-1733 przez austriackiego porucznika mzynierii 
J. W. Wielanda (zm. 1736). Po jego śmierci rewizją, uzupełnianiem i po
prawianiem map zajmował się por. inż. M. von Schubarth. Prace te prze
ciągnęły się aż do lat 40-tych 3

• Mapy sporządzone przez Wielanda i von 
Schubartha ukazały się na półkach księgarskich w 1752 r. jako tak zwa
ny Atlas Silesiae 4. Wydawcą była znana oficyna drukarska Spadkobier
ców Homanna w Norymberdze s. 

Mapy pierwszego atlasu ziemi śląskiej nie nadawały się - rzecz 
jasna - do celów wojskowych. Nic więc dziwnego, że nie zadowalały one 
wojowniczego króla pruskiego Fryderyka II, dopiero co upieczonego 
władcy większości terytorium Śląska. Toteż zanim jeszcze ujrzał świa
tło dzienne homannowski Atlas Silesiae, monarcha ten wydał polece
nie wykonania nowego zdjęcia kartograficznego. Owocem królewskie
go nakazu była seria pięknych, szczegółowych map topograficznych 
Śląska. Kierownictwo prac oddano w ręce pruskiego mjr. inż. F. Chr. von 
Wredego (1702-po 1763), rodowitego Westfalczyka. W 1748 r. von 
Wrede awansował do stopnia podpułkownika, a w 10 lat później był 
już pełnym pułkownikiem. 

Tuż po otrzymaniu zadania von Wrede sformował ruchomy od
dział specjalistów, który niebawem rozpoczął kartowanie terenu. Prace 
nad nowym zdjęciem top::>graficznym prowadzono w latach 1747-1753. 
Mapy wykonane zostały w skali 1 : 33 333. Otrzymały one zbiorczy ty
tuł Kriegeskarte von Schlesien. Na zdjęcie złożyło się aż 201 arkuszy, 
w tym 195 mapowych, 5 tytułowych i 1 specjalny. Rozmiary jednego 
arkusza wynoszą 47 X 68,5 cm. Wszystkie one (łącznie z tytułowymi) 
są dokładnie zorientowane na północ. Wykonanego z takim rozmachem 
i tak szczegółowego opracowania kartograficznego ziemia śląska dotych
czas nie posiadała 6• Aliści zdjęcie wredowskie nie objęło całej dzielni
cy. Pominęło ono centralne jej połacie na południe od Odry, na odcin
ku od Głogowa po Oławę. 

3 Zob. m. in.: A. H ey e r, Die erste staatliche Vermessung Schlesiens unter

Karl VI. (1720-1752) (Zeitschrift des Vereins filr Geschichte und Alterthum Schle
siens, t. 24, 1890, s. 305-355); V. N o va k, Wielandovy mapy Slezska (SSbor., 1951, 
z. 3, s. 289-299; z. 4, s. 484-503).

4 W atlasie widnieje r. 1750 - data ukoóczenia druku.
5 Bliżej o Atlasie Silesiae zob. np.: J. J a  n c z  a k, Zarys dziejów kartografii

śląskiej do końca XVIII wieku, Opole 1976. 
e Por.: H. S c  h 1 e n  g e r, Des grossen Konigs Kriegskarte (Schlesische Mo

natshefte, 1938, nr 1, s. 17-18); t e  n ż e, Friderizianische Siedlungen rechts der 
Oder bis 1800 au.f Gru.nd der Aufnahme von Hammer und von Massenbach (Bei
hefte zum Geschichtlichen Atlas von Schlesien, hrsg. von der Historischen Kom
mission fur Schlesien, z. 1, Breslau 1933, s. 3-13). 
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Opracowanie składa się z 5 części. Pierwsza z nich dotyczy pograni-· 
cza śląsko-czeskiego, na przestrzeni od Łużyc po Morawy. Kartowanie 
tego terenu przeprowadzono w 1747 r ., umieszczając go na 42 arkuszach. 
mapowych. Na osobnej karcie tytułowej znalazły się objaśnienia zna
ków oraz plany 18 miast (Jawor, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Dzierżo
niów (Rychbach), Świdnica, Radków, Lubomierz, Nowogrodziec, Złoto
ryja, Kamienna Góra, Bolków, Strzegom, Świebodzice, Gryfów Śląski, 
Jelenia Góra, Lwówek Śląski, Paczków i Bystrzyca Kłodzka). Wszystkie 
plany wykonano według jednej skali, zaznaczonej w postaci podziałki 
liniowej na karcie tytułowej. Na dodatkowym arkuszu 43 przedstawio
no głośną bitwę pod Dobromierzem, stoczoną w 1745 r. Mapę tę wyko-· 
nano w takiej samej skali jak całe zdjęcie. 

Rozpoczęcie prac od kartowania właśnie obszarów pogranicza śląsko
-czeskiego wraz z jego szerokim zapleczem podyktowane było pospieszny
mi przygotowaniami Fryderyka II do nowej wojny z Austrią. 

Druga część zdjęcia wredowskiego obejmuje obszar między prawym 
brzegiem Odry na zachodzie a ówczesną granicą Rzeczypospolitej na 
wschodzie oraz między rzeką Stobrawą na północy a nową granicą 
prusko-austriacką (na odcinku Śląska Cieszyńskiego) na południu. Skar
towano ją w latach 1748-1749. Składa się ona z 40 arkuszy mapowych 
i karty tytułowej. Na tej ostatniej obok tytułu, legendy i skali map· 
umieszczono 9 planów miast: Opola, Koźla, Raciborza, Gliwic, Klucz
borka, Strzelec Opolskich, Krapkowic, Żor i Bytomia oraz ich skalę. 

W 1750 r. wykonano kolejną część zdjęcia, na której przedstawiono 
lewobrzeżne partie Górnego Śląska oraz spory szmat terenu na pra
wym brzegu Odry między Oławą a Namysłowem (oczywiście, były to 
już terytoria dolnośląskie). Część tę tworzy 35 arkuszy mapowych i kar
ta tytułowa. Linia obejmująca cały omawiany obszar biegnie mniej 
więcej od Oławy na północy po Bogumin na południu, a stąd wzdłuż 
nowej prusko-austriackiej granicy poprzez Opawę i Karniów do Pacz
kowa, dalej zaś przez Ziębice z powrotem do miasta Oławy. Na arkuszu 
tytułowym prócz legendy, dwóch skal (dla map i dla miast) zamiesz-· 
czono 14 planów miast (Nysy, Głuchołazów, Prudnika, Otmuchowa, 
Grodkowa, Karniowa, Namysłowa, Brzegu, Głubczyc, Opawy, Głogów
ka, Białej, Ziębic i Hulczyna). 

Jak widać, prace zespołu wredowskiego przebiegały w szybkim tem
pie. W ciągu 4 lat skartowano przeszło połowę terytorium Śląska, przy 
czym wcale nie obniżyło to jakości sporządzanych map. 

W 1751 r. opracowano następną część zdjęcia, obejmującą północno
-zachodnie partie Dolnego Śląska, na lewym brzegu Odry, mniej więcej· 
od ujścia do niej Nysy Łużyckiej aż po Głogów, oraz na zachód od 
linii Głogów-Złotoryja i na północ od linii Złotoryja-Nowogrodziec. 
N a zachodzie granicą zasięgu map była rubież między Śląskiem a Łu
życami. Na część 4 składa się 36 arkuszy mapowych. Na stronie tytu-
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łowej oprócz zwykłych elementów (tytułu, objaśnień znaków, skal) 
znajduje się 15 planów miejscowości: Głogowa, Kożuchowa, Zagania, 
Przewozu, Nowego Miasteczka, Szprotawy, Bytomia Odrzańskiego, 
Chojnowa, opuszczonego zamku Grodziec, Bolesławca, Sulechowa, Pol
kowic, Lubska, Krosna Odrzańskiego i Zielonej Góry. 

Ostatnią 5 część zdjęcia wredowskiego opracowano w 1753 r. Na 42 
sekcjach mapowych pomieszczono prawobrzeżną część Dolnego Śląska, 
na którą składa się obszar między Odrą - od Sulechowa po miasto 
{)ławę - a granicą Rzeczypospolitej. Południowy skraj tej części sta
nowi linia Oława-Namysłów-Kluczbork. Na arkuszu tytułowym prócz 
stałych elementów przedstawiono kartograficzny obraz 11 miast: Wro
cławia, Oleśnicy, Prusic, Oławy, Bierutowa, Byczyny, Sycowa, Wołowa, 
Wińska, Wąsosza i Góry. 

Łącznie więc w całym opracowaniu znalazły się planiki aż 67 miej
scowości, co również jest sporym osiągnięciem, mimo dosyć skromnych 
ich rozmiarów i pewnego uproszczenia rysunku. 

Poszczególne arkusze każdej części otrzymały swoje numery. Nume
racja biegnie kolejno z lewa na prawo i odwrotnie, idąc pasami z góry 
do dołu. Wyjątkowo tylko w części dotyczącej pogranicza śląsko-czeskie
go numeracja pojedynczych arkuszy biegnie z góry do dołu i odwrotnie, 
przesuwając się słupami z lewa na prawo. Na każdym arkuszu za ram
ką oznaczone zostały 4 strony świata oraz numery sąsiednich sekcji 
(jeśli takie istniały). Te ostatnie umożliwiają korzystanie z nich nawet 
bez uciekania się do pomocy specjalnego skorowidza, którego zresztą 
wykonawcy zdjęcia nie opracowali. 

Każdy arkusz mapowy posiada własny tytuł, np.: Ein Theil des

Oelsischen und Breslauischen Furstenthums Oelser und Namslauer 

Creisses. Na każdym znajduje się też podziałka liniowa, wyznaczająca 
1/4, 1/2, 3/4 i 1 całą milę lub 2000 reńskich prętów (Ruthen). Rysunek 
treści nie urywa się na granicach Śląska,' lecz przechodzi nieco poza 
te rubieże, nie wypełniając jednak na sekcjach krańcowych całych ar
kuszy. 

Z prawej strony każdego arkusza mapowego znajduje się też osobna 
tabelka, zawierająca wykaz występujących na nim miejscowości oraz 
ich właścicieli (Designation derer Oerter und Eigenthumer) tudzież na
stępujące dane dla każdej osady: liczbę mieszczan bądź kmieci (Burger 
und Bauren), liczbę zagrodników i chałupników (Gartner und Hausler), 
wreszcie liczbę koni (Pferde). Jak więc widać, mapy von Wredego dzię
ki bardzo cennym informacjom są jeszcze dodatkowo ważnym źródłem 
statystycznym, zwłaszcza dla badań własnościowych, społecznych i go
spodarczych. Na 32 arkuszu części 5 w drodze wyjątku podano liczbę 
budynków we Wrocławiu. Łącznie było ich tu wtedy 3227, z tego 2103 
w samym mieście, a 1124 na przedmieściach. 

Mapy wredowskie otrzymały bogatą i różnorodną treść. Ich legenda 
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zawiera kilkadziesiąt znaków. Z obiektów kościelnych naniesiono na 
nie kościoły i kaplice - protestanckie i katolickie, klasztory, samotne 

kaplice i pustelnie, wreszcie miejsca odpustowe, w których znajdowały 

się cudowne obrazy. Specjalnymi znakami przedstawiono zamki bądź 
inne siedziby szlacheckie. Osobno zaznaczono zamki zrujnowane lub 
opuszczone. Bogato zilustrowano sprawy związane z komunikacją. Ozna
czono stacje pocztowe, mosty kamienne, mosty drewniane i promy. 

Miejscowości, w których znajdowały się brody przydatne dla pojazdów 
bądź pieszych, podkreślono czerwoną linią. Pokolorowaną na brązowo 

sieć drogową zróżnicowano na trakty pocztowe, drogi zwykłe lub polne 
i ścieżki (ważne dla wojska). Dokładnie i bogato zaprezentowano rozma

ite elementy życia gospodarczego. Na mapach zaznaczono wiatraki, mły
ny wodne, tartaki, cegielnie, smolarnie, huty szkła, kuźnice żelaza i kuź

nice miedzi, wapienniki. Oznaczono miejsca eksploatacji wielu surow
ców mineralnych: złota, srebra, rtęci, cyny, ołowiu, miedzi, żelaza 
wszelkich wód mineralnych. Osobno wydzielono miejscowości zdrojo
we, leśniczówki, domki myśliwskie, wreszcie pobojowiska (może m.in. 
także z powodów krajoznawczych), chociaż te ostatnie raczej tylko spo
radycznie. 

Objaśnienia wyszczególnione w legendzie nie obejmują całej treści 
map von Wredego. Mimo bowiem braku osobnych znaków w legen
dzie na mapach przedstawiono lasy (kolorem szarym), pokaźniejsze zwie
rzyńce, zarośla, łąki, bagna (niebieskimi poziomymi kreskami), wody 
bieżące i stojące (kolorem niebieskim) oraz jakże liczne w tamtych cza
sach na ziemi śląskiej stawy rybne. Prawie wszystkie rzeki i jeziora tu
dzież większość stawów otrzymała swoje nazwy. Rzeźbę terenu narysowano 

na ogół przejrzyście i sugestywnie za pomocą kreskowania. Jednakże 
obraz jej stał się trudno czytelny, a miejscami niemal zupełnie zanikł 
pod rysunkiem lasów. Większe i wyraźniejsze góry i wzniesienia zosta
ły opisane. 

W lasach zaznaczono niekiedy obszary zniszczone przez godniejsze 
uwagi pożary, jak np. wytrzebiona przez ten groźny żywioł ogromna 
przestrzeń Borów Dolnośląskich na wschód od Iłowej. Umieszczony tu 
specjalny napis głosi: ,,der grosse Brand Anno 1719 im Monat Augusty". 

Przy większych kompleksach leśnych podano czasami ich nazwy. Boga
ta jest sieć leśnych dróg i duktów. W ogóle rysunek lasów na mapach 
von Wredego jest bez porównania dokładniejszy - uwzględniając przy 
tym w całej rozciągłości różnice skal - niż na mapach Wielanda i von 

Schubartha 1. 

Nader precyzyjnie przedstawiono na zdjęciu wredowskim osadnictwo, 

starając się równocześnie oddać w sposób sugestywny kształty poszcze-

7 Por. też: A. Ny r ek, Stan praktyki i wiedzy leśnej na Sląsku do polowy 

XIX wieku (Sobótka, 1972, nr 3, s. 413-432). 
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gólnych osiedli. Nazwy miejscowości zostały dosyć konsekwentnie zroz
nicowane. Odpowiednimi napisami zasygnalizowano także istnienie fol
warków oraz niektórych - nie wyszczególnionych w legendzie - obiek
tów przemysłowych, jak np. papiernie, kopalnie marmuru i inne kamie
niołomy, większe fabryki itd. 

Wreszcie kolorowo podcieniowanymi liniami oznaczono granice po
lityczne i administracyjne, tzn. granice Śląska, granice księstw, na któ
re tradycyjnie niejako dzielono ten kraj, oraz granice powiatów. Prócz 
granic na mapy wprowadzono odpowiednie napisy. Na rubieżach pań
stwowych skrupulatnie zaznaczono obszary sporne, jak chociażby na 
odcinku granicy śląsko-wielkopolskiej w rejonie Milicza czy Żmigrodu. 

W sumie mapy von Wredego były nie lada osiągnięciem kartogra
ficznym. Atoli kartografia cywilna nie miała z nich większego pożyt
ku, gdyż ówczesnym zwyczajem mapy topograficzne trzymano w ścisłej 
tajemnicy, a kiedy groziło im dostanie się w ręce wroga, nawet roz
myślnie niszczono. Znane są również wypadki celowego fałszowania 
map wojskowych. Proceder taki nakazywał uprawiać swoim podwładnym 
także Fryderyk II s. 

Nic zatem osobliwego, że mapy von Wredego ani tuż po ich opra
cowaniu, ani nigdy potem nie były publikowane. Na szczęście ich kolo
rowe rękopiśmienne oryginały dotrwały aż do naszych czasów. Dziś 
są one przechowywane w Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie. Ich zaś 
czarno-białe kopie, pomniejszone fotograficznie do skali 1 : 100 OOO, po
siada gabinet kartograficzny Biblioteki im. Ossolińskich we Wrocławiu. 

s Por. np.: Catalogus Mapparum Geographicarum ad historiam pertinentium 

que curante col!egio historico-geographorum adiuventibus viris congressui ordi

nando in polytechnico Varsoviensi exponuntur, Varsoviae 1933, s. 2-3. 




