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Kartografia geologiczna ziem polskich i terytoriów
przyleg³ych ma d³ug¹ historiê i bogat¹ tradycjê. Wed³ug
dostêpnej wiedzy najstarsza mapa geologiczna ziem pol-
skich zosta³a opracowana przez J. E. Guettarda w 1762
roku (R. Fleszarowa, 1962).

Jean-Etienne Guettard (1715–1786) by³ osob¹ nie-
zwyk³¹. Urodzi³ siê w Étampes w rodzinie aptekarza, zdo-
by³ wykszta³cenie w dziedzinie botaniki i medycyny
ciesz¹c siê protekcj¹ rodziny orleañskiej, co w tamtych
czasach by³o bardzo istotne. Niezmordowany badacz
i podró¿nik oraz dok³adny i wnikliwy obserwator zawar³
wiêkszoœæ swoich spostrze¿eñ i prac na tysi¹cu stronach
Mémoires de l’Académie Royale des Science, wydawanych
w latach 1746–1764. By³ w ówczesnym stuleciu jednym
z g³ównych architektów, wy³aniaj¹cej siê nowej dziedziny
nauk — geologii. Jego pierwsza praca o charakterze geolo-
gicznym (wydana w 1752 r.), zatytu³owana Memoire et
carte minéralogique sur la nature & la situation des terre-
ins qui traversent la France & l’Angleterre, zawiera³a dwie
rytowane mapy. G³ówna mapa, rozci¹gaj¹ca siê od Ower-
nii po brytyjski Midland, mieœci 660 symboli uporz¹dko-
wanych w 46 grupach. Druga mapa obejmuje obszar
pomiêdzy Pirenejami a Islandi¹. Lokalizacje przedstawio-
ne na obu mapach mo¿na uznaæ za orientacyjne (F. Ellen-
berger, 1999). Opracowanie to postawi³o J. E. Guettarda na
czele pionierów europejskiej kartografii geologicznej.
Guettard ujawni³ równie¿ obecnoœæ wygas³ych wulkanów
na terenie Owernii.

Uznanie i podziw budzi rozmach jego prac karto-
graficznych, wykonanych w Egipcie, Szwajcarii, Kana-
dzie i w³aœnie w Polsce.

Czarno-bia³a mapa ziem polskich zosta³a opublikowana
w Histoire de l’ Académie Royale des Sciences à Paris
i nazwana w oryginale Carte Minéralogique de la Pologne.
Rélative à un mémoire de M. Guettard. Znalaz³y siê na niej
wydzielenia czterech prowincji mineralogicznych (geolo-
gicznych). Chocia¿ nie by³a zbyt skomplikowana, bo np.
ziemie Ksiêstwa Litewskiego, stanowi¹ce 2/3 ca³oœci
obszaru mapy, oznaczono jednym wydzieleniem — „strefa
piaszczysta” — to mapê tê nale¿y uznaæ za pierwszy
przyk³ad geologicznego opracowania kartograficznego
ziem polskich. Satysfakcjonuj¹ce jest równie¿ to, ¿e
zosta³a wykonana przez tak wybitnego badacza.

Innym cudzoziemcem, który podj¹³ badania na ziemiach
polskich, by³ Jan Filip Carosi, W³och wykszta³cony w Lip-
sku, powo³any przez króla Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego do prac w gabinecie historii naturalnej. Carosi
wykona³ rekonesans na terenie Ma³opolski, a swoje spo-
strze¿enia zawar³ w dziele pod tytu³em Reisen durch ver-
schiedene polnische Provinzen, mineralogischen und
andern Inhalts (Podró¿ przez rozmaite prowincje polskie,
zasobne w minera³y i inne bogactwa), wydanym wLipsku
w latach 1781–1784. (ryc. 1)**.

Omawiaj¹c osiemnastowieczne mapy ziem polskich
warto wspomnieæ o unikatowej mapie petrograficznej
czêœci Wielkich Gór Czeskich wzd³u¿ granicy ze Œl¹skiem
w skali 1: 82 400, wykonanej w 1791 r. — Petrographische
Charte eines Theils des Böhmischen Riesengebirges an der
Schlesischen Gränze, znajduj¹cej siê w prywatnej kolekcji
Stanis³awa Wo³kowicza (ryc. 2). Jest to rêcznie kolorowa-
ny miedzioryt, opracowany przez Johana Jiraska, królew-
skiego in¿yniera cywilnego. Mapa obejmuje tereny
przygraniczne Niemiec, Polski i Czech — mieœci siê na
niej piêæ wydzieleñ: granity, gnejsy, ³upki ³yszczykowe,
kreda/wapienie oraz ³upki ilaste. Na mapie zaznaczono
równie¿ wyrobiska i tereny prac górniczych. Unikatowym
elementem jest tak¿e orientacja mapy — górna ramka
wskazuje zachód!

Milowy etap rozwoju polskiej kartografii wi¹¿ê siê
z osob¹ wielkiego Stanis³awa Staszica, który w latach
1798–1804 prowadzi³ rozpoznanie budowy geologicznej
ziem polskich i obszarów przyleg³ych. Teren jego badañ
obejmowa³ obszar krakowski, kielecki, lubelski, Karpa-
ty i ich przedgórze, okolice Lwowa oraz Wêgry (Wójcik,
1999). Spostrze¿enia zawarte w Dzienniku podró¿y wska-
zuj¹, ¿e Staszic przygotowywa³ monograficzny opis geo-
logii ziem polskich, zamierza³ równie¿ przedstawiæ swoje
pogl¹dy na mapie, która mia³a byæ syntez¹ kartograficzn¹
i dokumentacj¹ rozpoznanych kopalin, skamienia³oœci itp.
Co wiêcej, Staszic zna³ publikacje swoich poprzedników,
miêdzy innymi Guettarda i Carosiego, a po zgonie tego
ostatniego zakupi³ jego znakomit¹ kolekcjê geologiczn¹
(Z. Wójcik, 1999).

S³ynne dzie³o Staszica O ziemiorodztwie Karpatow
i innych gor i rownin Polski wraz z map¹, sk³adaj¹c¹ siê
z czterech arkuszy — Carta geologia totus Poloniae, Mol-
daviae, Transylvaniae et partie Hungariae et Valachiae —
zosta³o wydane w Warszawie w 1815 r. Dzie³o — zawie-
raj¹ce pierwszy opis geologiczny i górniczy ca³ego kraju
— uwa¿ane jest za najpe³niejsz¹ syntezê wiedzy geolo-
gicznej o Polsce z pocz¹tku XIX wieku***.

Staszic, w trakcie swoich licznych podró¿y mierzy³
przy pomocy kompasu kierunek i nachylenie warstw, co
pozwoli³o na sporz¹dzenie pierwszego przekroju geologicz-
nego przez ca³¹ Polskê, od Tatr do Ba³tyku. Badacz postawi³
równie¿ tezê, ¿e Karpaty od Preszburga (Bratys³awy) a¿ po
Rumuniê tworz¹ jeden system (Szajnocha, 1928).
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*Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul.Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
**Biblioteka Geologiczna PIG dysponuje pierwszym tomem tego dzie³a.
***Orygina³ mapy znajduje siê w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie
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Podk³ad topograficzny do mapy Staszica, w postaci
„mapy kopczykowej” zosta³ prawdopodobnie sporz¹dzony
na podstawie materia³ów austriackich lub pruskich.
Wydzielenia geologiczne i mineralogiczne na mapie ozna-
czono przy pomocy liczb i znaków alfabetu. Pierwsza gru-
pa znaków odnosi siê do ró¿nych typów minera³ów,
kopalin i ska³, druga natomiast rozró¿nia: góry pierworod-
ne, oœcienne, przedwodowe, pomorskie i ziemie op³awe.
Próbuj¹c rozszyfrowaæ powy¿sz¹ terminologiê na przyk³adzie
Karpat, góry pierworodne nale¿y wi¹zaæ z trzonem krysta-
licznym (najstarszymi granitami i gnejsami), góry oœcien-
ne lub pierwotnowarstwe mog¹ byæ interpretowane
zarówno jako gnejsy i ³upki krystaliczne, lub osadowe
ska³y paleozoiczne, góry przewodowe to wapienie i pia-
skowce, natomiast góry pomorskie mo¿na odnieœæ do
osadów jurajskich, kredowych i mioceñskich. Wreszcie
ziemie op³awe lub zsepowe s¹ „przez wody sk¹din¹d prze-
niesione i zsypane”.

Na mapie znajduj¹ siê równie¿ dane hipsometryczne,
oznaczenia pomiaru biegu i upadu warstw oraz lokalizacja
kopalni.

Bardzo ciekaw¹ i ma³o znan¹ opiniê na temat Staszica
przedstawi³ Józef Morozewicz, w referacie inauguruj¹cym
powstanie Pañstwowego Instytutu Geologicznego w War-
szawie — wyg³oszonym 7 maja 1919 roku (Sprawozdania
Instytutu Geologicznego, 1920):

Natomiast wspomnê w paru s³owach o Staszicu, jako
geologu. Staszic, jak wiadomo, jest autorem dzie³a „O Zie-
miorodztwie Karpat”. Zas³ugi jego dla geologji Polski —
zdaniem Mojem — nie p³yn¹ atoli z tego dzie³a, przy-

najmniej nie wy³¹cznie z niego. Autor Ziemiorodztwa jest
w niem raczej podró¿nikiem-geografem, ni¿ geologiem.
Ziemiorodztwo nie przysparza Staszicowi — w ka¿dym
razie — wiêcej zaszczytu, ni¿ on go posiada z innych
tytu³ów. Staszic jest wielki nie tyle, jako autor Ziemiorodz-
twa, lecz jako prezes Towarzystwa Przyjació³ Nauk, jako
dyrektor górnictwa za pierwszych lat Królestwa Kongreso-
wego, tudzie¿ jako dyrektor Komisji wychowania
publicznego. Staszicowi zawdziêczamy stworzenie górnic-
twa i hutnictwa cynkowego, a dalej — za³o¿enie Szko³y gór-
niczej w Kielcach, do której zosta³ powo³any znakomity
geolog, Jerzy Bogumi³ Pusch — fakt dla dziejów geologji
polskiej pierwszorzêdnego znaczenia!

Georg Gottlieb Pusch (1790 lub 1791–1846) urodzi³ siê
w Kohren (Saksonia). Studia górnicze ukoñczy³ we Frei-
bergu. W 1816 r. zosta³ powo³any przez rz¹d Królestwa
Kongresowego na stanowisko profesora chemii i hutnic-
twa, w utworzonej przez Stanis³awa Staszica Szkole Gór-
niczej w Kielcach. W czasie pierwszych piêtnastu lat
pobytu w Polsce, a szczególnie w okresie kieleckim,
Pusch prowadzi³ bardzo ¿yw¹ dzia³alnoœæ badawcz¹ i prak-
tyczn¹. W tym okresie zakoñczy³ miêdzy innymi prace nad
Katechizmem Geognostycznym — Geologisher Katechi-
smus, który zadedykowa³ Staszicowi (A. S. Kleczkowski,
1972). Katechizm obejmowa³ dziesiêæ rozdzia³ów, oma-
wiaj¹cych miêdzy innymi: definicjê rozpoznawania geo-
gnostycznego, wybór czasu i przygotowania do podró¿y
geognostycznych, potrzeby i œrodki pomocnicze nie-
zbêdne w podró¿ach, siedem g³ównych dzia³añ rozpozna-
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Ryc. 1. Przekrój przez Górê Zamkow¹ w Chêcinach zamieszczony w Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralogischen
und andern Inhalts przez J. F. Carosiego, T. 1, Lipsk 1781



nia geognostycznego oraz piêæ g³ównych przykazañ dla
wszystkich praktycznych geologów.

W trzecim rozdziale autor zaj¹³ siê nawet fizycznymi
i duchowymi cechami, które powinien posiadaæ geognosta,
jego wy¿ywieniem, ubraniem, ubezpieczeniem (broñ) oraz
narzêdziami i materia³ami niezbêdnymi do pracy. Mo¿na
uznaæ, ¿e nie by³ zachwycony warunkami panuj¹cymi
w ówczesnym Królestwie Polskim — „W krajach gdzie

gospody dostarczaj¹ tylko wody, z³ej wódki i kartofli jak

w Polsce lub gdzie miejscowoœci s¹ od siebie oddalone lub

w pustych stepach i górach — trzeba specjalnie dbaæ o swe

wy¿ywienie”. Przypad³y mu natomiast do gustu polskie
„bryczki”, które jak pisze, s¹ „ bardzo lekkie, wytrzyma³e,

maj¹ du¿e ko³a, co umo¿liwia przeprawê przez mniejsze

rzeki. S¹ pakowne i umo¿liwiaj¹ te¿ przenocowanie”.
W latach 1817–1824 Pusch odby³ piêtnaœcie podró¿y

geognostycznych po ca³ym terytorium Królestwa (A. S.
Kleczkowski, 1972).

Na podstawie zebranego materia³u opracowa³ swoje
s³ynne dzie³o Geognostische Beschreibung von Polen

(Opis geognostyczny Polski), wydane w dwóch tomach
w latach 1833–1836, oraz Geognostischer Atlas von Polen,
opublikowany w roku 1836 w Stuttgarcie i Tybindze,
zawieraj¹cy mapê g³ówn¹ Królestwa Polskiego i Galicji
w czterech arkuszach, mapê specjaln¹ obszaru pomiêdzy
Sandomierzem a Ma³ogoszcz¹, mapê obszaru pomiê-
dzy Krzeszowicami a Czeladzi¹ nad Pilic¹, specjaln¹ mapê
okolic Krzeszowic, specjaln¹ mapê obszaru pomiêdzy
Wis³¹ a Nid¹ oraz dziesiêæ arkuszy profili geologicznych
(ryc. 3).

Atlas stanowi doskona³¹ syntezê ówczesnych wiado-
moœci geologicznych i pocz¹tkuje nowoczesny etap badañ
w Polsce*. Autor mia³ du¿o problemów z wydawc¹ dzie³a,
co zosta³o odnotowane w literaturze (A. S. Kleczkowski,
1977). W konsekwencji od z³o¿enia atlasu do druku, do jego
ukazania siê minê³o 8–9 lat. Wyci¹giem z dwutomowej pracy
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Ryc. 2. Petrograficzna mapa czêœci Wielkich Gór Czeskich wzd³u¿ granicy ze Œl¹skiem, opracowana przez Johana
Jiraska w 1791roku. Ze zbiorów prywatnych Stanis³awa Wo³kowicza

* Dzie³o znajduje siê w zbiorach Biblioteki Geologicznej PIG, niestety nie w pe³ni kompletne



by³ wydany w Warszawie, w 1830 roku, Krótki rys
geognostyczny Polski i Karpat pó³nocnych, przet³uma-
czony z niemieckiego rêkopisu Puscha przez A. M. Kita-
jewskiego (W. Szajnocha, 1918).

G. G. Pusch pisa³ g³ównie po niemiecku, jednak
wiêksz¹ czêœæ swojego ¿ycia, trzydzieœci lat, spêdzi³
w Polsce. Oprócz dzie³ niemieckich pisa³ tak¿e rozprawy
polskie, które zawar³ miêdzy innymi w Pamiêtniku Górni-
czym. To, ¿e siê czu³ uczonym i obywatelem polskim,
wyrazi³ dobitnie, pos³uguj¹c siê w ostatnich latach ¿ycia
polsk¹ wersj¹ imion i nazwiska Jerzy Bogumi³ Pusch
i przybieraj¹c przydomek „Koreñski”.

W zbiorach Centralnego Archiwum Geologicznego
PIG w Warszawie znajduje siê manuskrypt Mapy Wolnego
Miasta Krakowa i jego okrêgu, opracowanej przez Karola
Be³cikowskiego w 1828 roku. Na mapie, poza elementami
topografii i granicami administracyjnymi, zaznaczone
zosta³y kopalnie: galmanu, wêgla, glinki i marmuru oraz

huty: cynku i halonowe (¿elaza). Interesuj¹ca jest równie¿
podzia³ka mapy, oznaczona w wiorstach i prêtach reñskich
(ryc. 4).

Autorstwo kolejnej wa¿nej mapy wi¹¿e siê z osob¹
Ignacego Domeyki, który latem 1832 roku jako by³y
uczestnik powstania listopadowego i wygnaniec,
przyby³ w towarzystwie Adama Mickiewicza do Pary¿a.
Tutaj w 1837 r. ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Górnicz¹ (Ecole
Nationale Superieure des Mines) otrzymuj¹c dyplom in¿y-
niera-górnika (A. Cha³ubiñska, 1962). Wed³ug zachowanej
korespondencji pomiêdzy Kajsiewiczem a KoŸmianem,
z 18 lipca 1837 r.:

Poczciwy Domeyko zrobi³ cztery mapy Polski, które
bêd¹ przy historii Adama, to jest wodna, ziemna, leœna
i polityczna, czyli pasy s³owiañskie z objaœnieniami. Ma to
byæ czytane i w Akademii. Tak znakomitej pracy jeszczeœmy
w tym rodzaju nie mieli. Jedn¹ kaza³ wyryæ na miedzi swo-
im kosztem, inne bêd¹ litografowane.
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Ryc. 3. Mapa geognostyczna wykonana przez G. G. Puscha. Mapa zawarta jest w Geognostischer Atlas von Polen, opublikowanym
w 1836 r. w Stuttgarcie i Tybindze. Ze zbiorów Biblioteki Jagielloñskiej w Krakowie



Na p³ycie miedzianej wyryta zosta³a mapa hydrograficz-
na, natomiast geologiczna („ziemna”) i krajobrazowo-gospo-
darcza („leœna”) mia³y siê ukazaæ w postaci rêcznie
barwionych litografii. Wyjazd autora do Chile, w lutym
1838 r., nie pozwoli³ na osobiste dopilnowanie druku
(A. Cha³ubiñska, 1962). Mapy te zosta³y przez Domeykê
przekazane A. Mickiewiczowi, który nie wywi¹za³ siê do
koñca z powierzonego zadania*.

Mapa geologiczna „Ziemia” sporz¹dzona jest w skali
1:3 500 000. Na legendê mapy sk³ada siê 19 kolorów;
ka¿dy z nich oznacza ró¿ne typy formacji geologicznych,
okreœlanych przede wszystkim na podstawie w³aœciwoœci
ska³. Legenda odpowiada charakterystycznemu dla tego
okresu systemowi kolorów, stosowanemu we Francji. Gra-
nice formacji wyznaczone s¹ czystymi liniami. Podstaw¹
do sporz¹dzenia tej mapy by³a mapa hydrograficzna, obej-
muj¹ca terytorium pomiêdzy po³udniow¹ Finlandi¹ na
pó³nocy a Dunajem na po³udniu oraz pomiêdzy korytem
Odry na zachodzie a Dnieprem na wschodzie. Umieszczo-
no na niej wiele miast.

Warto wspomnieæ, ¿e mapa geologiczna przygotowana
przez Domeykê jest porównywalna z bardzo dobrze znan¹
map¹ geologiczn¹ Niemiec, Francji i Anglii, wykonan¹
przez Dechena i jest tylko trochê m³odsza od mapy Anglii,
Adama Smitha, uznawanej za pierwsz¹ mapê geologiczn¹,
opracowan¹ zgodnie z zasadami stratygrafii w 1830 roku.

Artyku³ opracowano na podstawie referatu wyg³oszo-
nego podczas Miêdzynarodowego Kolokwium — „The
First Big Science: European Geological Maps (XIX C.)”,
które odby³o siê w Pary¿u w dniach 17–20 listopada 2005 r.
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Ryc. 4. Mapa Wolnego Miasta Krakowa i jego okrêgu, wykonana przez K. Be³cikowskiego w 1828 roku. Rêkopis na papierze czerpanym,
rysowany tuszem i kolorowany. Archiwum map CAG PIG

*Mapy opracowane przez Domeykê zamieszczono kilkanaœcie lat póŸniej w atlasie wydanym w Pary¿u,
w 1850 roku przez A. H. Dufoura i F. Wrotnowskiego — Atlas de l’Ancienne Pologne


