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Instrumenty niwelacyjne w traktacie
Olbrychta Strumieńskiego (1573)
Wśród instrumentów naukowych, używanych na uniwersytecie spora grupę stanowiły przyrządy
miernicze. Co prawda pierwsza katedra miernictwa powstała dopiero w XVII wieku, jednak prywatne wykłady
organizował w XV wieku Marcin Król z Żurawicy (1422–1460). Autorem pierwszej polskiej książki mierniczej
był profesor Akademii Krakowiskiej - Stanisław Grzepski (1524–1570). Praca była inspirowana zdarzeniami
i problemami wydarzającymi się podczas realizowania pomiary włócznej – pierwszego powszechnego
pomiaru kraju. Najczęściej pomiary wysokościowe konieczne były w szczególnych przypadkach – chociażby
przy mierzeniu Żup Solnych w Wieliczce i Bochni przez prof. Jana Brożka. W przypadku instrumentów
niwelacyjnych podstawowa jednostką używającą je było Obserwatowium Astronomicze oraz katedry
zajmujące się geograﬁą. W astronomii istotnym elementem określania warunków pomiaru była bowiem
również wysokość punktu. W geograﬁi ukształtowanie terenu ale i sytuacja wysokościowe.
Kolekcja instrumentów niwelacyjnych w Muzeum UJ obejmuje zarówno przyrządy pochodzące
z pracowni i katedr Uczelni, jak i obiekty przekazane przez inne instytucje, otrzymane w darze od osób
prywatnych czy kupowane w ramach planowego uzupełniania kolekcji. Są to zarówno precyzyjne przyrządy
miernicze: niwelatory, alidady jak instrumenty pomocne przy szybkim określaniu różnic wysokości,
nie wymagające dokładności geodezyjnej (np. klinometry do pomiarów nachylenia zbocza).
Polska bibliograﬁa techniczna jest stosunkowo uboga, szczególnie w zakresie niwelacji i hydrotechniki.
W uznawanym za najstarszy traktat z dziedziny geometrii i miernictwa Geometria regis (łac. Kraków, 1450)
Marcina Króla z Żurawicy (ok. 1422–1460) nie ma opisów przyrządów niwelacyjnych. Za najstarszą
polskojęzyczną książkę techniczną przytaczającą opisy instrumentów pomiarowych uznaje się traktat
Stanisława Grzepskiego Geometria, to jest miernicka nauka, po polsku krótko napisana z Greckich
y z Łacińskich ksiąg (Kraków 1566). Co prawda autor wymienia tylko: „prawidło z celownikami” (alidadę),
sznur (łańcuch mierniczy) i laskę (tyczkę mierniczą). Po raz pierwszy problemy niwelacji wraz
ze szczegółowymi opisami technik i przyrządów omówił Olbrycht Strumieński (1. poł. XVI w. – przed 1605)
w traktacie O Spráwie Sypániu, Wymierzániu, y Rybieniu stáwów: także o Przekopach, o Ważeniu
y prowadzeniu Wody. Książki wszystkim gospodarzom potrzebne. Przez Olbrychtá Strumieńskiego z Myslowic,
Urzędnika Balickiego wydáne (Kraków, 1573). Jest to druga w Europie książka, po pracy Jana Dubrawiusza
Joanni Dubravii de piscinis… (Wrocław, 1547), poświęcona zagadnieniom hydrotechnicznym. Polskojęzyczna
wersja pt. O rybnikach y rybach... wydana została 87 lat po pracy Strumieńskiego. W odróżnieniu
od Dubrawiusza, Strumieński przytoczył wiele informacji praktycznych i technicznych, dotyczących realizacji
prac w terenie: wyszukanie odpowiedniego miejsca, wykonanie pomiarów i robót ziemnych. Wiele miejsca
poświęcił też zagadnieniom specjalizacji stawów i podstawom chowu ryb. Dlatego wato dzieło
to przypomnieć, przedstawiając instrumenty niwelacyjne, które można zobaczyć podczas zwiedzania
Muzeum. Warto też poznać sposoby jak dawniej radzono sobie z pracami mierniczymi, które i dzisiaj nie
należą do najłatwiejszych.
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1. Strona tytułowa dzieła Strumieńskiego 1573 ( Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
2. Strona tytułowa dzieła Stroynowskiego 1636 ( PAN Biblioteka Kórnicka)
3. Strona tytułowa dzieła Dubrawiusza 1660 ( Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
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1. Traktat Strumieńskiego
„Książka wprawdzie niewielka, ale gospodarzom wszystkim bardzo potrzebna. Jej [już] dawno nie
stało: takich zaś nie mało a ludzi znacznych się znajdowało, którzy ją mieć pragnęli i usilnie o to prosili,
aby znów na świat wydana była” [Stroynowski 1609] tak pisał wydawca - Jan Januszowski (? – 1588),
wznawiając dzieło w kilka lat po śmierci autora (1605 r.). Tym bardziej zaskakuje, że w Bibliograﬁi Polskiej
Karola Estreichera Sen. jest wzmianka zaledwie o dwóch (!) egzemplarzach: z 1573 i 1605 roku. Być może jako
podręcznik gospodarski, o niewielkim formacie, łatwo ulegał niszczeniu? Jest również prawdopodobne,
że wiele nierozpoznanych egzemplarzy znajduje się na strychach czy w piwnicach? Istotne jest, że dzieło było
wznawiane. W 1897 roku Feliks Kucharzewski (1849 – 1935) wydał w Krakowie reprint egzemplarza z 1573
roku, uzupełniając go o studium porównawcze z pracą Stroińskiego [Kucharzewski, 1897].
Zaledwie cztery lata po drugim wydaniu traktatu Strumieńskiego, tekst został opublikowany przez
Stanisława Stroynowskiego (1580 – ?) w dziele Opisanie Porządku Stawowego y przestróg niektórych
domowego gospodarstwa. Z pilnością uczynione od Stanisława Stroynowskiego z Stroynowa Ku czytaniu
y wiadomości wszelakim stanom wielce potrzebne i pożyteczne (Kraków 1609; wznowienie 1636).
Stroynowski zachował tekst Strumieńskiego, rozbudował natomiast informacje o hodowli i gatunkach ryb.
W 1860 roku wydany został w Warszawie reprint, załączony do publikacji Zygmunta Gawareckiego i Albina
Kohna Polskie stawowe gospodarstwo.
Praca Strumieńskiego jest poradnikiem z cechami podręcznika, stanowi tez wykład dotyczący
problemów niwelacji gruntów. Opisane przyrządy, w nieznacznie zmienionej formie, były powszechnie
używane do XX/XXI wieku. Dopiero rozwój elektroniki spowodował, że wiele z nich można zastąpić
instrumentami cyfrowymi, a niekiedy i rozbudowanymi aplikacjami smartfonów. Praca napisana jest
prostym, klarownym językiem, z wieloma uwagami technicznymi, będącymi wynikiem doświadczeń własnych
Strumieńskiego. Nie ma tak wspaniałej literacko - gawędziarskiej formy, jak dzieło Dubrawiusza, natomiast
zawiera szczegółowe opisy przyrządów i wytyczne, dotyczące budowania grobli, techniki „wywodzenia wody”
z rzeki rowem na młyn lub staw oraz uwagi o elementach technicznych i spustowych do osuszania stawów.
Przedstawia również podstawowe informacje dotyczące gospodarowania stawami rybnymi:
budowanie i używanie sadzawek do przechowywania ryb, mnożenia i odchowywania narybku czy informacje
o głównych gatunkach ryb. Autor opisał dwa rodzaje stawów: opadowo-ściekowe, często w układzie rowów
melioracyjnych osuszających przyległe grząskie tereny, oraz zakładane w dolinach rzek i na starorzeczach
strumieniowo-rzeczne, wymagające większych nakładów ﬁnansowych na zabezpieczenia przed falą
powodziową.
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4a,b. Niwelator wodny, Niderlandy, XVIII w. ( Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
5. Alidada niwelacyjna, Voigtländer, Wiedeń, ok. 1800 (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
6. Hipsometr wg. Kořistka, Mathias Richard Brandeis, Praga 1856 (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
7. Poziomica, Voigtländer, Wiedeń, XIX w. ( Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
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2. Gospodarowanie stawami rybnymi
Opisany przez Strumieńskiego system był popularny na Śląsku, Morawach i w Rzeczpospolitej.
Przeciwstawione zostały im „stawy ruskie”, będące prostymi konstrukcjami zbudowanymi z grobli więżącej
wodę w niecce, osuszanymi na zimę przez przerywanie wału jesienią. Strumieński przedstawił działania
i informacje niezbędne do zbudowania stawu, z wszystkimi urządzeniami. Przedstawił również plan
użytkowania: naprzemiennie napełnianie wodą (na 5–10 lat) i osuszanie (na okres 3–4 lat). Osuszone dno
zbiornika traktowano jako pole uprawne. W pierwszym roku siano proso, pszenicę, mannę i jęczmień; drugim
pszenicę i żyto; trzecim żyto i pszenicę, w czwartym owies. Jeśli było to niemożliwe, to zakładano łąkę lub
pastwisko. Podczas przesuszania gleba traciła kwasowość, niszczyło to trzcinę, tatarak i szuwary. Istotne było
również niszczenie pasożytów: jaj tasiemców (gruntowne przesuszenie dna stawu w temp. 18-20 stopni)
czy splewki Argulus foliateus (Linnaeus, 1758), której wszystkie stadia rozwojowe giną po trzech godzinach
w suchej glebie. Istotnie ograniczało to też populacje pijawek [Kramer, Antychowicz 2017]. Następnie
reperowano i poprawiano system spustów, przeglądano groble i napełniano staw wodą. Finansowo pola
uprawne były bardziej korzystne (niekiedy trzykrotnie) niż chów ryb: dochód ze zbóż na Stawie Bieruńskim,
należącym do majątku książąt pszczyńskich, wyniósł w 1758 roku 3 700 ﬂorenów, w 1759 roku 8 200 ﬂ.
Ze sprzedaży ryb uzyskano od 1350 ﬂ w 1757 roku do 2082 ﬂ w 1763 roku [Marcinek, 1993].
Zasady stawienia stawów wg. Strumieńskiego były proste i klarowne. Poza zaleceniami dotyczącymi
wyboru miejsca i podłoża (najlepiej gliniaste, nie piaszczyste) oczyszczano gruntownie teren z wszelkich
drzew, krzewów, chrustu belek itp. Te elementy w przyszłości stanowiłyby miejsca ucieczki wody ze zbiornika.
Grobla pozwalała na spiętrzenie wody przynajmniej na 4 łokcie (2,34 cm), jednak zalecano 5 łokci (2,93 m).
Dzięki temu zimą pozostawała przy dnie niezamarznięta woda i ryby mogły przetrwać trudny okres.
Stosowane przez autora jednostki – łokcie handlowe krakowskie, obowiązywały w całej Koronie od 1565
roku. Łokieć równał się 2 stopom (58,6 cm). Długość łokcia krakowskiego zmieniała się, przyjmując
odpowiednio w XII wieku 0,5236 m, XIII wieku 0,6466 m, XIV wieku 0,625 m, poł. XVI w. 0,586 m, a w latach
1836–1857 0,596 m [Kozera, 1988]. Sam wał ziemny powinien wystawać 4 lub 5 łokci (2–3 m) ponad
normalnym stanem wody. Dzięki temu wody z wiosennych roztopów gromadzono jako rezerwę na czas suszy.
Konstrukcje wzmacniano gałązkami wierzby (faszynowanie wikliną), zresztą stosowane jest to do dziś. Groble
postawione zgodnie z wymogami sztuki, przez kolejne dziesięciolecia umacniały się, a stawy trwały ponad
300 lat. Wiele z nich zniszczono i zdewastowano podczas wojen, szczególnie przez wojska Karola Gustawa
podczas potopu szwedzkiego (1655–1660) oraz w trakcie I i II wojny światowej [Cios, 2016]. Część została
planowo rozebrana przy zmianach w gospodarowaniu gruntem (od poł. XVII wieku do poł. XIX wieku).
Podstawową przyczyna były nowe rasy hodowlane, potrzeba było więc miejsca pod pola uprawne i łąki.
3. Tradycje stawów rybnych
Nasuwa się pytanie – dlaczego właśnie czeska i polska literatura była pionierska w Europie? Węgry,
Polska, Morawy i Śląsk były głównymi regionami produkcji ryb słodkowodnych w Europie od XVI do połowy
XVII w. Najpopularniejsze polskie ryby hodowlane słodkowodne – karpie Cyprinus carpio L. 1578, przybyły
do nas z północnych Włoch, Bawarii i południowych Czech poprzez Morawy i Bramę Morawską. Szybki rozwój
urbanistyczny w zachodniej Europie, zniszczenia wojny 30. letniej itp. były przyczyną niedoborów ryb
słodkowodnych. Na duża skale importowano je z naszych terenów. Ziemie polskie obﬁtowały w naturalne
zbiorniki wodne (szczególnie północna i centralna Polska), liczne były tez sadzawki i oczka wodne powstałe
przez napełnianie się wodą opadową niewielkich glinianek czy wyrobisk. Ryby uznano za potrawę postna już
na przełomie XI i XII wieku, w chrześcijańskim obyczaju ponad połowa roku była „bezmięsna”. Rynek zbytu był
więc zapewniony. Największe powierzchnie stawów rybnych i najliczniejsze ich skupiska zlokalizowane były
na Śląsku Już w XIV wieku były to okręgi milicki (aktywny do dziś) i rybnicko-pszczyński (aktywny do XX w.).
Ten drugi zaopatrywał w ryby Śląsk i Małopolskę, choć eksportowano z niego ryby również na Morawy
i do Słowacji. Było to również główne źródło ryb dla Krakowa. W XIV i XV wieku ryby spławiano
z pszczyńskiego do Krakowa w specjalnych skrzyniach, wypełnionych do połowy wodą, ciągniętych
za czółnem. Po sprzedaży wszystkich ryb, skrzynie sprzedawano na opał [Cios, 2016]. Od XVI wieku produkcja
ryb na wielka skalę prowadzona była w gospodarstwach, zatrudniających biednych i bezrolnych chłopów jako
stawowych, grobelnych, basztowych, dozorców, rybaków, ﬂisaków, furmanów, sortowników, strażników,
sieciowych, stawiarzy i mistrzów stawiarskich. Również pańszczyznę odrabiano przy odłowach ryb,
ich sortowaniu i transporcie oraz przy naprawie stawów.
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4. Prace budowlane i przyrządy
Prace opisane przez Strumieńskiego sprowadzają się do czysto praktycznego stawiania budowli
i urządzeń przyległych: wizji lokalnej, tyczenia i stabilizacji punktów oraz samej konstrukcji obiektów
ziemnych (i później ich ewentualnych napraw). Nie były konieczne, obecnie wymagane prawem i przepisami
geodezyjnymi, prace związane z wykonaniem projektu
architektonicznego, jego adaptacją i wrysowaniem w mapę,
dowiązaniem do sieci triangulacyjnej i niwelacyjnej oraz
wniesienie zaprojektowanego obiektu w teren czy dokumentacja powykonawcza. Większość pomiarów sprowadzała się do stosunkowo prostych prac niwelacyjnych,
nie wymagających wysokich dokładności. Do XX wieku
wystarczał do tego niwelator, poziomnica, klinometr, pion
czy waga wodna. Podstawowym zadaniem było wymierzenie i wyproﬁlowanie spadku terenu, koniecznego
do niezakłóconego przepływu wody w żądanym kierunku,
stawienie konstrukcji z uwzględnieniem fali powodziowej,
wezbraniowej i bezpośrednich skutków roztopów czy
długotrwałych opadów. Drugim działaniem było odpowiednie wyproﬁlowanie grobli w celu uzyskania właściwego
8. Niwelacja, Joachim Baecker, 2005, Wikipedia
nachylenia stoku oporowych wałów ziemnych.
a. Przyrządy opisane w traktacie
Strumieński skupił się na trzech przyrządach: synwadze, gruntwadze (wadze sznurowej) i wadze
wodnej. Ponadto wymieniał z nazwy krokwicę (prawdopodobnie rodzaj pochyłomierza zbudowanego
z listewek i pionu), sznur mierniczy ,„wirgułę”, „spekułę” („zwierciadła wieszane pionowo” czyli rodzaj
węgielnicy zwierciadlanej). Wspominał również tyczki miernicze, pełniące rolę łat niwelacyjnych: karbowane
albo z papierową tarczą. Karbowania były nacinane z zachowaniem odpowiedniej podziałki, rozmierzone
na łokcie i ich części. Sawicki [1964] wskazuje, że dokładność analogicznych „łat niwelacyjnych”
u Dubrawiusza nie była większa, niż ¼ łokcia (czyli ok. 15 cm). Pozwalało to na przybliżone określenie
wysokości grobli, następnie dokładnie wyrównywanej i niwelowanej śródwagą [Sawicki, 1964, 1970].
Pomiary były obdarzone dużym błędem zważywszy, że obecne standardy wymagają dokładności
10 mm na 1 m (niwelacja techniczna). Obecne łaty niwelacyjne sporządzane są z podziałką centymetrową,
pozwalającą na szacowanie pomiaru z dokładnością do 1 mm. Tyczki proponowane przez obu autorów miały
karbowania wykonane w odstępach 1 palca (cala = 2,44 cm), co pozwalało szacować pomiar z dokładnością
do 1,22 cm. Było to jednak wystarczające do poprawnego wykonania prac niwelacyjnych i urządzeń
stawiarskich.

A
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9. Synwaga wg Strumieńskiego (A) i Stroynowskiego (B)
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Synwaga – łata proﬁlowa
Przyrząd składa się z deski – suchej tarcicy jodłowej, z białego i lekkiego drewna, przez dobrego
stolarza zheblowana z zachowaniem precyzji „pół włosa na metr”. Wymiary belki: długość 8 łokci kupieckich
(4,69 m), szerokość półćwierci łokcia kupieckiego (ok. 7 cm). Na środku przybita jest „krokiewka” –
pochyłomierz o maksymalnej długości 1 łokcia (58,6 cm). Elementem poziomującym jest obciążnik ołowiany
na cienkim sznurku lub strunie, przechodzący na drugą stronę przez otwór w belce. Przyrząd mocowany jest
do dwóch karbowanych lasek (tyczek) przy użyciu noży (ryc. 9B).
Toporną odmianą przyrządu była cytowana przez Stroynowskiego waga skleniczna, w której
pochyłomierz zastąpiono zwykłym kubkiem z wodą. Obecnym odpowiednikiem przyrządu jest łata proﬁlowa
czy zwykła łata niwelacyjna z poziomnicą ustawiona horyzontalnie. Technika pomiaru schodkowego jest mało
dokładna, używana w prostych pracach budowlanych czy ziemnych.

10. Waga skleniczna za Stroynowskim
11. Pochyłomierz, ok. 1820 r.
(Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Grundwaga – waga sznurkowa
„Waga na sznurze z blaszką” czyli mosiężna trójkątna płytka z pionem, zawieszana na sznurze przy
użyciu haczyków. Blaszka miała postać trójkąta równobocznego o boku 7 cm, zawieszanej na 16-łokciowym
sznurze (9,376 m). Sznur był mocno skręcony z cienkich nici (najlepiej konopnych) i bielony, co zapobiega jego
namakaniu i rozciąganiu się. Sznur wiązany był do dwóch lasek, naciągnięty „tak, aby się nie uginał”
(ryc. 12B). Przyrząd używany mógł być tylko przy dobrej pogodzie, duża wilgotność powietrza, opady
czy wiatr uniemożliwiały działanie. Strumieński zalecał instrument do prac w terenie zalesionym lub pokrytym krzewami, ze względu na łatwość manipulowania nim.

12. Grundwaga za Strumieńskim (A) i Stroynowskim (B)

Waga wodna – niwelator wodny
Konstrukcja przyrządu jest typowa dla niwelatorów – element pomiarowy, umieszczony na statywie
w sposób umożliwiający obrót wokół osi pionowej. Strumieński najbardziej cenił wagę wodną ze wszystkich
przyrządów niwelacyjnych. Częścią pomiarową była rynienka z wodą, zwieńczona celownikami. Stosowano
rynienki drewniane: liniał z heblowanej deski o długości 8 łokci (4,684 m) z rowkiem pośrodku, głębokim
na 2 palce (ok. 5 cm). Bardziej precyzyjna była jednak mosiężna lub stalowa rynienka – zalecano użycie
materiału ze starych kos i sierpów. Istotnymi elementami były dodatkowe piony oraz dwie śruby elewacyjne.
Rynienka z blachy o długości 4 łokci (2,382 m), głęboka i szeroka na dwa palce (ok. 5 cm), na końcach
z progami zaopatrzonymi w przezierniki, położonymi nad lustrem wody. Statyw składa się z kołka o wysokości
2 łokci (1,17 m), okutego, żeby łatwo wchodził w ziemię, równocześnie osadka zaznacza głębokość, na którą
się go wbija. Rynienka mocowana jest na szczycie obrotowo, dzięki temu możliwy był pomiar we wszystkich
kierunkach.
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Stroynowski nie był zwolennikiem takiego przyrządu uważając, że w Polsce brak jest dobrych
rzemieślników, potraﬁących podołać zamówieniu. Zalecał wykonanie rury u rusznikarza, dużą wagę
przywiązywał też do konstrukcji statywu, szczegółowo opisanego. Łoże do korytka wykonane było z dwóch
blach, długich na trzy łokcie (1,75 m), szerokich na trzy palce (7,32 cm). Od spodu przybite były do palika
a mocowanie wzmocniono opaską czworograniastą, obejmującą zarówno łoże rynienki, jak i samą rynienkę.
Podczas mierzenia używana jest tarcza celownicza, mocowana na tyczce. Odległość instrumentu od tarczy
wynosi od jednej do dwóch staji (134–268 m, staja w przeliczeniu miar staropolskich wynosi 134 m
dla porównania nowopolskie, stosowane od 1819 roku – 1066,8 m. Pomiar wykonuje się analogicznie,
jak w przypadku niwelatorów, w dwóch położeniach lunety (w tym wypadku rynienki).
Uproszczoną formą przyrządu była waga żuławska, składająca się z drewnianej tuby o zasklepionych
do połowy końcach, wyposażona w jedną śrubę elewacyjną (ryc. 14).

A

13. Waga wodna wg Strumieński (A) i Stroynowski (B)

B

14. Waga żuławska za Stroynowskim

5. Pomiary
Przyrządy wzmiankowane przez Strumieńskiego i Stroynowsiego pozwalają na pomiar bezpośredni
różnic wysokości – niwelacja metoda schodkową, poprzez mierzenie pochylenia belki (gruntwaga) czy sznura
(synwaga). Jedynie waga wodna jest przyrządem pozwalającym na pomiar przy użyciu linii celowniczej,
co łączy ją w działaniu ze współczesnymi niwelatorami.
Zalecenia techniczne przy wykonywaniu pomiarów, opisane przez obu autorów dotyczą otwartych
ciągów niwelacyjnych. W odróżnieniu od zamkniętych, gdzie poszczególne etapy składają się na wielobok
zamknięty, nie ma możliwości samokorekty. W przypadku układów zamkniętych punkt końcowy wypada
w miejscu startu, więc od razu jest widoczne czy konieczna jest korekta pomiarów. Obecnie dla korekty
ciągów otwartych opiera się je o repery niwelacyjne (wysokościowe). Znajdują się one w punkcie startowym
i końcowym. Jednak w XVI czy XVII wieku nie było siatki niwelacyjnej, a i istota pomiaru nie wymagała
aż takiej precyzji. Kontrola zalecana przez autorów polegała na wykonaniu pomiarów w dwóch kierunkach,
zazwyczaj jeszcze w dwóch położeniach przyrządu). Istotne było czy sumy odczytów obu kierunków są równe.
Ponadto zalecano wykonanie kontrolnego pomiaru innym przyrządem – szczególnie przy stosowaniu
grundwagi.
6. Niwelacja wagą wodną – problemy
Pomiary wykonywane były techniką niwelacji geometrycznej,
analogicznie do współczesnych niwelatorów libelkowych. Mierniczy
spoglądając wzdłuż linii celowniczej określał punkt na łacie (tyczka
miernicza ze skalowanym karbowaniem). Obecnie pomiar polega na
odczytaniu wartości z łaty niwelacyjnej, co umożliwia luneta (ryc. 8).
Niwelatory libelkowe (czyli powietrzne) osadzane są na statywie
w podobny sposób jak wagi wodne. Pomiar związany jest z analogicznymi problemami, obejmującymi błędy instrumentu, błędy pomiaru
i błędy obserwatora.
15. Niwelator libelkowy, Starke & Krammerer, Wiedeń, 2. poł. XIX w.
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Do najistotniejszych błędów pomiaru należy niedokładne ustawienie przyrządu (m. in. błąd w poziomowaniu). W niwelatorach libelkowych służy do tego libella podłużna, mocowana na szczycie lunety.
W wagach wodnych używano niekiedy barwionej wody czy nawet kawałka drewna wkładanego do rynienki.
Ułatwiał on operację, gdy znajdował się pośrodku rynienki, w jej osi długiej, przyrząd był wypoziomowany.
Problemem było też dokładne spionizowanie łaty. Drugim błędem pomiarowym jest refrakcja – odchylenie
osi celowniczej w wyniku uginania się promieni świetlnych. Szczególnie zaznacza się to nad wodami (ryc.16).
Najistotniejszym błędem instrumentu jest nierównoległość osi celowej z osią długą instrumentu
(w obecnych niwelatorach to oś libelli). W przypadku wagi wodnej może być to spowodowane złym
ustawieniem obserwatora. Gdy instrument jest ustawiony zbyt nisko lub zbyt wysoko to mierniczy patrzy
„pod kątem”. Inną przyczyną są błędy techniczne w wykonaniu przyrządu (np. nieprecyzyjnie umieszczone
przezierniki, nierówne elementy itp.). Częściowo jest to usuwane przez wykonanie pomiaru w dwóch
położeniach przyrządu.
Stroynowski zalecał wykonywanie niwelacji ze środka: odmierzanie na tyczkę w jedną a potem
w drugą stronę. Jest to sposób obdarzony mniejszym błędem niż niwelacja w przód, rozkłada się on bowiem
na pół (ryc.17).

16. Uginanie się promienia pod wpływem refrakcji (za: Łabędzki)

17. Niwelacja ze środka i niwelacja w przód (za: Łabędzki)

7. Inne instrumenty
W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowywana jest również grupa prostych przyrządów niwelacyjnych – klinometrów i pochyłomierz. Ich działanie opiera się na nacelowaniu na odpowiedni szczegół
terenu (np. szczyt wzgórza) i odczytaniu kąta, pod jakim przyrząd jest nachylony w stosunku do poziomu.
Używane są zarówno przez geologów, geografów, jak i budowlańców. Niektóre sa pamiątkami osobistymi
po profesorach naszej uczelni, chociażby pochyłomierz po botaniku prof. Janie Walasie (1903–1991, ryc.18 )
czy geograﬁe i geologu prof. Jerzym Smoleńskim (1881–1940, ryc.19).
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18. Pochyłomierz, Henri Morin, Paryż, 1920-1930
(Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
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(Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)

21. Klinometr, T. Cook & Sons Ltd, Londyn 1800-1815 r. (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
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VELUM ORMIAŃSKIE

ZE ZBIORÓW MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
COLLEGIUM MAIUS

Velum ormiańskie, własność Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr inw. 1192, 3846/IV (fot. Janusz Kozina (MUJ)

W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się unikatowy w zbiorach polskich obiekt
związany z Apostolskim Kościołem Ormiańskim. Jest to velum liturgiczne, to jest tkanina używana podczas
liturgii eucharystycznej do przykrywania kielicha oraz pateny z prosforą.
Velum powstało najprawdopodobniej w XIX w., na terenie dawnej Wielkiej Armenii, wchodzącej
wówczas w skład Imperium Osmańskiego. Tkanina sporządzona jest z niezwykle delikatnego batystu
bawełnianego, dekorowanego haftem wykonanym różnobarwną przędzą jedwabną, nićmi z oplotem
metalowym na jedwabnym rdzeniu oraz blaszką metalową.
Wzdłuż czterech brzegów velum biegnie inskrypcja w języku staroormiańskim tzw. grabarze.
Z jej treści wynika, że tkanina była darem grupy mieszkańców Charsu (w prowincji Muş we wschodniej
Turcji) dla klasztoru pw. św. Jana Chrzciciela (orm. Karapeta, tj. Poprzednika). Był to jeden z najstarszych
i najznamienitszych monasterów w Armenii, położony w pobliżu miejscowości Musz (ob. Turcja). Według
tradycji został on założony na pocz. IV w. przez św. Grzegorza Oświeciciela, apostoła Armenii.
Po Jerozolimie i Eczmiadzynie, Musz był trzecim, najważniejszym celem pielgrzymek Ormian.
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Niestety kres istnieniu monasteru położyło ludobójstwo Ormian podczas I wojny światowej. Klasztor
opustoszał, a następnie został rozebrany na budulec przez okolicznych mieszkańców.
Wcześniej podjęto próbę uratowania najcenniejszych przedmiotów stanowiących wyposażenie
monasteru, ukrywając je, a następnie wywożąc do Moskwy. Po rewolucji październikowej, zostały one
znacjonalizowane i uległy rozproszeniu, stając się najprawdopodobniej przedmiotem nielegalnego handlu
dziełami sztuki. W roku 1936 velum było własnością dr Dorothei Willers z Wrocława, która sprzedała
je Śląskiemu Muzeum Przemysłu Artystycznego i Starożytności (Schlesische Museum für Kunstgewerbe
und Altertümer). Podczas II wojny światowej zbiory wrocławskie zostały ewakuowane z miasta
i rozlokowane w małych miejscowościach na terenie Dolnego Śląska. W maju 1945 roku, polscy historycy
sztuki, rozpoczęli proces rewindykacji utraconych dzieł sztuki, a także zabezpieczania dóbr kultury
znajdowanych w poniemieckich składnicach na terenach włączonych w granice Polski. W ten sposób
velum traﬁło do Krakowa, gdzie zostało następnie przekazane do zbiorów Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Obecnie jest ono jedną z nielicznych, zachowanych pamiątek po dawnym wyposażeniu
klasztoru w Muszu.
Na haftowaną dekorację velum składają się motywy ﬁguralne oraz ornamentalne, tworzące
zwarty program ikonograﬁczny zgodny z liturgicznym przeznaczeniem tkaniny. W środku znajduje się
Baranek Boży (Agnus Dei) w glorii słonecznej, otoczonej przez dwanaście głów anielskich. Poniżej,
na osiach boków, znajdują się kolejno: Chrystus w typie Salvator Mundi (z kulą ziemską w ręku),
św. Szczepan w stroju ormiańskiego diakona (z kadzielnicę i łódką na kadzidło), św. Jan Chrzciciel
(z barankiem oraz laską z banderolą) oraz św. Rypsyma. To ostatnie przedstawienie jest dość zagadkowe.
Osoba św. Rypsymy, wyróżnionej w treści inskrypcji fundacyjnej specjalną prośbą darczyńców, którzy
polecają jej wstawiennictwu dusze swoich rodziców, wiąże się z początkami chrześcijaństwa w Armenii.
Według legendy została ona zamęczona z powodu odrzucenia zalotów króla Tyrydatesa III, a jej śmierć
doprowadziła do nawrócenia władcy oraz schrystianizowania kraju przez św. Grzegorza. Haftowane
przedstawienie św. Rypsymy zaskakuje nietypową ikonograﬁą. Męczennica wyłania się z kielicha
w otoczeniu Narzędzi Męki Pańskiej. Ten sposób obrazowania był zarezerwowany dla samego Chrystusa.
Być może autor ikonograﬁcznej koncepcji dekoracji velum nie znalazł w swoim otoczeniu żadnego wzoru
dla przedstawienia męczennicy. Z drugiej strony, motywy charakterystyczne dla ikonograﬁi Zbawiciela,
kierują naszą uwagę na męczeństwo Rypsymy, która stała się godną naśladowczynią Chrystusa, mając
współudział w Jego Męce. W narożach velum umieszczeni są Seraﬁnowie, a resztę tła wypełniają głowy
aniołów, krzyże i gwiazdy. Tym samym tkanina przedstawia rzeczywistość Liturgii Niebiańskiej,
celebrowanej przez Chrystusa przed tronem Boga w asyście chórów anielskich i świętych. Jej częścią jest
Boska Liturgia odprawiana na ziemi, we wnętrzu świątyni.

Konferencja poświęcona historii i liturgii Kościoła ormiańskiego (14 sierpnia 2019 r.)
połączona z pokazem haftowanego ormiańskiego velum – nakrycia na kielich
liturgiczny - ze zbiorów Muzeum UJ. Wydarzenie to oraz koncert ormiańskiej
muzyki liturgicznej zostały przygotowane przez Muzeum UJ dzięki dotacji
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK oraz przy współpracy
z Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym.

fot. Janusz Kozina (MUJ)

fot. Janusz Kozina (MUJ)

Joanna Sławińska, Jakub Osiecki, Magdalena Naruszewicz

Koncert ormiańskiej muzyki liturgicznej (14 sierpnia 2019 r.)
Hasmik Bagdasarian (sopran), Marina Wardanian (akompaniament).
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