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Biblioteka Geologiczna funkcjonuje
od pocz¹tku dzia³alnoœci Pañstwowego
Instytutu Geologicznego, czyli od 1919 r.
Wraz z szeœcioma bibliotekami od-
dzia³owymi zgromadzi³a jeden z najwiê-
kszych w Polsce zbiorów publikacji geo-
logicznych — licz¹cy ok. 230 000
woluminów ksi¹¿ek i wydawnictw
ci¹g³ych.

Biblioteka tworzy kolekcjê i udostêp-
nia kilkaset tytu³ów czasopism bie¿¹cych, w tym ponad
300 tytu³ów pochodz¹cych z wymiany zagranicznej. Pro-
wadzi tak¿e wymianê publikacji PIG z licznymi oœrodkami
naukowymi (w tym z 47 polskimi) i s³u¿bami geologiczny-
mi w 64 krajach. Co roku z jej zbiorów korzysta ponad
1300 zarejestrowanych czytelników indywidualnych
(naukowcy i studenci) oraz 180 instytucji. W roku 2008
bibliotekê odwiedzi³o prawie 10 000 osób, którym udo-
stêpniono ponad 17 000 woluminów. W gromadzonym
przez dziewiêædziesi¹t lat ksiêgozbiorze oprócz wielu inte-
resuj¹cych publikacji XIX- i XX-wiecznych znajduj¹ siê
tak¿e stare druki, stanowi¹ce najcenniejsz¹ czêœæ kolekcji.
W artykule zaprezentowano cztery najstarsze dzie³a: Stir-
pium et fossilium Silesiae catalogus Caspara Schwenckfel-
da, De re metallica… Georgiusa Agricoli, Thesaurus
subterraneus... Franza Ernsta Brückmanna oraz Lythologie
sicilienne... Jana Micha³a Borcha.

Caspar Schwenckfeld — Œl¹ski Pliniusz

Najstarszym starym drukiem nale¿¹cym do Biblioteki
Geologicznej jest praca wydana w Lipsku w roku 1601
Stirpium et fossilium Silesiae catalogus (Œl¹ski katalog
roœlin i skamienia³oœci) autorstwa Caspara Schwenckfelda,
który wyró¿niaj¹c siê swoimi dokonaniami na tle œl¹skich
lekarzy koñca XVI w. (m.in. Andreasa Bittnera, Achillesa
Cromera, Roberta Fischera czy Melchiora Sebischa)
zyska³ przydomek Œl¹skiego Pliniusza (Syniawa & Synia-
wa, 2000).

Caspar Schwenckfeld urodzi³ siê 14 sierpnia 1563 r.
w Gryfowie Œl¹skim, a jego ojcem by³ Melchior
Schwenckfeld — burmistrz tego miasta. Od najm³odszych
lat interesowa³ siê przyrod¹ okolic Gryfowa i za porad¹
swojego nauczyciela zdecydowa³ siê na podjêcie studiów
medycznych: ogólne wykszta³cenie humanistyczne uzy-
ska³ w Lipsku, lecz brak œrodków na dalsze studia pokrzy-
¿owa³ jego plany. Trudna sytuacja materialna zmusi³a go
do przyjêcia posady asystenta doktora Johanna Weckera
z Colmaru i dopiero po dwóch latach nabywania umiejêt-
noœci praktycznych zdecydowa³ siê na kontynuowanie
nauki we Francji. Tam zachorowa³ na malariê i w ciê¿kim
stanie trafi³ do Bazylei, gdzie przyj¹³ go pod swój dach
Caspar Bauhin, dziekan fakultetu medycznego (Syniawa
& Syniawa, 2000). Bauhin wyleczy³ go, skierowa³ na

dalsze studia oraz zapozna³ z prowadzonymi badaniami,
a wdziêczny za opiekê Schwenkcfeld swe pierwsze dzie³o
Thesaurus pharmaceuticus zadedykowa³ w³aœnie Bauhi-
nowi (Syniawa & Syniawa, 2000).

Po powrocie do rodzinnego miasta, z dyplomem dokto-
ra medycyny i filozofii w kieszeni, rozpocz¹³ praktykê
lekarsk¹. W wolnym czasie prowadzi³ badania nad roœlin-
noœci¹, zwierzêtami i przyrod¹ nieo¿ywion¹ okolic Gryfo-
wa, a jego g³ównym celem sta³o siê wyszukiwanie i po-
znawanie substancji leczniczych nios¹cych korzyœci dla
zdrowia i ¿ycia pacjentów, których: leczy³ bez ogl¹dania
siê na s³awê i zarobek (Syniawa & Syniawa, 2000).

W 1591 r. Schwenckfeld przyj¹³ posadê lekarza okrê-
gowego w Jeleniej Górze. Dziêki temu móg³ realizowaæ
przyrodoznawcze pasje i prowadziæ badania w Karkono-
szach (Syniawa & Syniawa, 2000).

Rok 1601 przyniós³ wspomniane ju¿ dzie³o — Stirpium
et fossilium Silesiae catalogus — bêd¹ce owocem d³ugo-
letnich obserwacji, badañ i spostrze¿eñ przesy³anych przez
lekarzy z ca³ego Œl¹ska (Syniawa & Syniawa, 2000).

We wstêpie katalogu autor omówi³ historiê botaniki
i krótko przedstawi³ geografiê regionaln¹ Œl¹ska, uzu-
pe³nion¹ informacjami o obyczajach, wykazem nazwisk
osób reprezentuj¹cych na tym obszarze ró¿ne grupy zawo-
dowe (teolodzy, prawnicy, lekarze, historycy, matematycy,
naukowcy, poeci, malarze, in¿ynierowie i ekonomiœci)
oraz przedstawi³ systematykê gatunków roœlin. Na ksiêgê
pierwsz¹ i drug¹ z³o¿y³y siê wykazy roœlin œl¹skich, zarów-
no dziko rosn¹cych, jak i uprawianych w ogrodach, wraz
z ich krótk¹ charakterystyk¹. Ksiêga trzecia zosta³a
poœwiêcona surowcom mineralnym Œl¹ska i prehistorycz-
nym znaleziskom (Syniawa & Syniawa, 2000). Dzie³o
zosta³o tak¿e opatrzone spisami pomocniczymi: wykazem
nazwisk osób oraz indeksem nazw roœlin i minera³ów
wymienionych w tekœcie. Znalaz³y siê w nim te¿ dwa
wiersze pochwalne dedykowane Schwenckfeldowi, jeden
autorstwa Caspara Conradusa, lekarza z Wroc³awia, drugi
— Baltazara Exnera, uznawanego za jeden z naj¿ywszych
umys³ów epoki. Exner by³ dobrym poet¹ i przenikliwym
obserwatorem. Swoje okolicznoœciowe, ³aciñskie wiersze
zaludnia³ t³umami wa¿nych postaci i przedstawia³ w nich
œwiat uczonych, poetów, mieszczan, mo¿now³adców oraz
koronowanych g³ów ca³ej Europy (Kad³ubek, 2000)

Egzemplarz Stirpium et fossilium Silesiae catalogus
(ryc. 1) zosta³ zakupiony do Biblioteki Geologicznej pod
koniec 2008 r. Jego stan zachowania jest bardzo dobry;
dzie³o wydrukowane na papierze czerpanym oprawiono
w skórê, a grzbiet pokryto z³oceniami. Na wyklejce pod
wierzchni¹ ok³adk¹ znajduj¹ siê dwa ekslibrisy — œlady po
poprzednich w³aœcicielach, którymi byli Herbert McLean
Evans, odkrywca witaminy E, oraz Melvin Edward Jahn,
paleontolog i bibliofil.

Ostatnim dzie³em C. Schwenckfelda, wydanym w 1607 r.,
by³ informator o Cieplicach, zawieraj¹cy opisy wystê-
puj¹cych tam Ÿróde³ leczniczych i informacje na temat
okolicznej przyrody. Autor zmar³ 9 czerwca 1609 r. w wie-
ku 46 lat (Syniawa & Syniawa, 2000).
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¯ywot i dzie³a Georgiusa Agricoli

Kolejnym cennym dzie³em w zasobach Biblioteki Geo-
logicznej jest tom wydany w Bazylei w roku 1657, zawie-
raj¹cy prace Georgiusa Agricoli.

Georgius Agricola (prawdziwe nazwisko Georg Bauer)
uwa¿any jest za ojca geologii lub niekiedy za ojca minera-
logii. Jego dzia³alnoœæ otworzy³a drogê systematycznym
badaniom Ziemi oraz ska³, minera³ów i skamienia³oœci.
Stworzy³ podwaliny geologii wydobywczej, metalurgii,
mineralogii, geologii strukturalnej i paleontologii.

Agricola urodzi³ siê 24 marca 1494 r. w skromnej
rodzinie z Glauchau (Saksonia). W latach 1514–1518 stu-
diowa³ filologiê i filozofiê klasyczn¹ na uniwersytecie
w Lipsku i zgodnie z obyczajem tamtych czasów przyj¹³
³aciñsk¹ formê nazwiska. Po zakoñczeniu kariery nauczy-
cielskiej w szkole w Zwickau, w której uczy³ ³aciny i greki,
powróci³ do Lipska, aby podj¹æ studia medyczne, lecz
zasta³ uniwersytet pogr¹¿ony w chaosie spowodowanym
sporami teologicznymi. Jako katolik przeniós³ siê w roku
1523 w bardziej przyjazne strony — do W³och. Tam w Pad-
wie i Bolonii zacz¹³ studiowaæ medycynê, nauki przyrodni-

cze i filozofiê, koñcz¹c sw¹ formaln¹ edukacjê
studiami klinicznymi w Wenecji.

Przez dwa lata Agricola pracowa³ w oficy-
nie wydawniczej Aldine Press, g³ównie przygo-
towuj¹c edycjê medycznych dzie³ Galena,
opublikowanych w 1525 r. Podczas realizacji
tego zadania wspó³pracowa³ z Johnem Clemen-
tem, który by³ sekretarzem Tomasza Morusa
w czasie tworzenia Utopii. We W³oszech pozna³
tak¿e Erazma z Rotterdamu i zaprzyjaŸni³ siê
z nim. To Erazm z Rotterdamu zachêci³ go do
napisania, a póŸniej wydania wielu dzie³,
opatrzy³ tak¿e wstêpem pierwsz¹ pracê Agricoli
— mineralogiczn¹ rozprawê Bermannus.

Po ukoñczeniu studiów w 1526 r. Agricola
powróci³ do Saksonii i rozpocz¹³ praktykê
lekarsk¹. Nigdy jednak nie by³ entuzjast¹ zawo-
du medyka, natomiast wiele czasu poœwiêca³
studiom nad górnictwem i geologi¹. W latach
1527–1533 by³ lekarzem miejskim w Joachim-
stahlu (Jachimów, Czechy), w tym czasie
wa¿nym oœrodku górniczym, szczególnie
wydobycia srebra.

W 1533 r. uczony przeniós³ siê do Chemnitz,
w którym pozosta³ do koñca ¿ycia. W roku 1546
ksi¹¿ê Maurycy, elektor Saksonii og³osi³ go bur-
mistrzem Chemnitz. Agricola nie tylko konty-
nuowa³ karierê lekarsk¹ i studia geologiczne —
anga¿owany by³ przez ksiêcia Saksonii do
pe³nienia ró¿nych urzêdów publicznych i misji
dyplomatycznych, m.in. by³ emisariuszem pro-
testanckiego w³adcy Maurycego w zagadko-
wych negocjacjach z cesarzem rzymsko-
-niemieckim Karolem V.

Wojny religijne tamtych czasów wp³ynê³y
na poczucie tolerancji Agricoli, tak powszech-
ne w germañskich pañstwach protestanckich.
W przeciwieñstwie do roli, jak¹ odgrywa³ w dyplo-
macji, polityk¹ interesowa³ siê jedynie w ogra-
niczonym zakresie. Wyj¹tkiem by³o jego
m³odzieñcze Przemówienie tureckie z 1529 r. —
wezwanie cesarza rzymsko-niemieckiego Fer-

dynanda I do podjêcia wojny przeciwko Turkom,
nawo³uj¹ce do politycznej i religijnej jednoœci. Wywar³o
ono du¿e wra¿enie na spo³eczeñstwie i by³o czêsto prze-
drukowywane.

Rozprawy Agricoli dotycz¹ nie tylko badañ i obserwa-
cji ska³ i minera³ów, ale obejmuj¹ równie¿ wszystkie
aspekty technik górniczych i rozwi¹zania praktyczne tego
okresu. Najwa¿niejszym jego dzie³em (preludium do niego
by³ Bermannus) jest De re metallica… (O metalurgii…),
wydana w 1556 r. , uznawana przez dwa wieki za bibliê
górnictwa (ryc. 2). W pracy tej autor przedstawia m.in.
historyczne wzmianki o metalach, szacuje zasoby i opisuje
staro¿ytne miejsca wydobycia kruszców, omawia modele
w³asnoœci oraz regulacje prawne dotycz¹ce kopalñ saksoñ-
skich, a tak¿e ich powszedni dzieñ pracy (ryc. 3). Chocia¿
skoncentrowa³ siê na górnictwie i metalurgii, nie pomin¹³
równie¿ zagadnieñ zwi¹zanych z geologi¹ z³ó¿. Du¿¹
czêœæ dzie³a Agricola poœwiêci³ zastosowaniu si³y wody,
ponadto sposobom wytopu i oczyszczania niektórych
metali. Pracê zakoñczy³ omówieniem produkcji szk³a oraz
ró¿norodnych substancji chemicznych u¿ywanych w pro-
cesie oczyszczania.
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Ryc. 1. Karta tytu³owa Stirpium et fossilium Silesiae catalogus C. Schwenck-
felda wydanego w Lipsku w 1601 r. (imiê i nazwisko autora zgodnie z pisowni¹
³aciñsk¹)



W kolejnym dziele De natura fossilium
(O w³aœciwoœciach skamienia³oœci), zadedyko-
wanym elektorowi saksoñskiemu Maurycemu,
Agricola opisuje wiele rodzajów minera³ów,
klejnoty, nawet kamienie ¿ó³ciowe (oraz dodat-
kowo to, co dziœ uznaje siê za skamienia³oœci),
bior¹c pod uwagê ich kolor, smak, pochodzenie,
twardoœæ, kruchoœæ, kszta³t (kule, sto¿ki, blaszki
itp.), a tak¿e wielkoœæ. Autor prawdopodobnie
jako pierwszy odró¿ni³ substancje proste od
z³o¿onych. Dzie³o to mo¿na te¿ uznaæ za jego
najwiêkszy wk³ad w mineralogiê i paleontolo-
giê. W De natura fossilium podsumowa³ doro-
bek antycznych uczonych greckich i rzymskich
dotycz¹cy minera³ów, zawar³ te¿ wykaz setek
nazwisk omawianych przez siebie autorów.
Agricola nie obawia³ siê jednak wyra¿enia kry-
tyki pod ich adresem, jeœli jakieœ stwierdzenia
nie pokrywa³y siê z jego doœwiadczeniami.

W kilku innych pracach, przede wszystkim
w De natura eorum quae effluunt ex terra
(O naturze substancji wyp³ywaj¹cych spod ziemi)
i De ortu et causis subterraneorum (O pocho-
dzeniu rzeczy podziemnych), pierwszej ksi¹¿ce
z zakresu geologii fizycznej, wydanej w 1546 r.,
Agricola opisa³ w³asne teorie pochodzenia
¿y³owych skupisk kruszców. Ponadto szcze-
gó³owo omówi³ dzia³anie erozyjne rzek w pro-
cesie modelowania gór oraz wyjaœni³ zjawiska
trzêsieñ Ziemi i wybuchów wulkanów jako spo-
wodowane podziemnymi wyziewami i gazami
ogrzewanymi wewnêtrznym ciep³em ziemskim.

Wœród prac opublikowanych w woluminie
bêd¹cym w posiadaniu Biblioteki Geologicznej
znajduj¹ siê: De re metallica libri XII... (s. 1–477),
De animantibus subterraneis liber ab authore
recognitus (Ksiêga stworzeñ podziemnych,
rozoznanych przez autora, s. 480–492), De
ortu et causis subterraneorum liber I–V (cz.
1–5, s. 492–528), De natura eorum quae
effluunt ex terra liber I–IV (cz. 1–4, s. 533–566),
De natura fossilium lib. I–X (cz. 1–10, s. 569–664),
De veteribus et novis metallis lib. I–II (O meta-
lach starych i nowych, cz. 1–2, s. 667–678),
Bermannus, sive de re metallica (Bermannus,
albo o metalurgii, s. 682–701) oraz Georgius
Fabricius in libros metallicos Georgii Agricolae
philosophi praestantissimi (Georgius Fabricius
w ksiêgach metalurgicznych Georgiusa Agricli,
filozofa najwybitniejszego). Ponadto w tomie znajduje siê
kilka listów z lat 1545–1550 adresowanych m.in. do Geor-
ga Fabriciusa, Wolfganga Meureo i elektora Saksonii Mau-
rycego oraz liczne spisy pomocnicze, np. indeksy autorów
cytowanych i nazwisk osób, których dzie³a Agricola omó-
wi³ w swoich pracach.

Egzemplarz z kolekcji Biblioteki Geologicznej zosta³
wydrukowany na papierze czerpanym i opatrzony licznymi
ilustracjami drzeworytowymi, a nastêpnie oprawiony w pó³-
skórek z tekturowymi ok³adzinami. Skórzane elementy
oprawy wyt³oczono „na œlepo” bogatymi ornamentami
roœlinnymi. Pozosta³e partie ok³adzin oklejono ozdobnym
papierem marmurkowym. Na przedniej wyklejce i karcie
tytu³owej znajduj¹ siê anonimowe notatki sporz¹dzone
o³ówkiem i atramentem.

W 2006 r. Biblioteka Geologiczna otrzyma³a dotacjê
z Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, dziêki której
De re metallica… zosta³a poddana zabiegom konserwator-
skim. Wykonawcami prac byli specjaliœci — konserwato-
rzy dzie³ sztuki z Biblioteki Narodowej. Stary druk
poddano nastêpuj¹cym zabiegom: dezynfekcja w komorze
sterylizacyjnej, pomiary pH papieru, oddzielenie bloku
ksi¹¿ki od ok³adek i rozebranie go na poszczególne karty,
sprawdzenie odpornoœci zapisków i piecz¹tek na wodê —
te, które wykazywa³y tendencjê do rozp³ywania siê, utrwa-
lono specjalnym preparatem — k¹piel wodna redukuj¹ca
za¿ó³cenie papieru i regeneruj¹ca w³ókna celulozowe,
k¹piel odkwaszaj¹co-buforuj¹ca w wodnym nasyconym
roztworze wodorowêglanu magnezu, wzmocnienie papie-
ru za pomoc¹ roztworu metylocelulozy, rêczne uzupe³nie-
nie zniszczeñ kart papierem i bibu³k¹ japoñsk¹, przy
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Ryc. 2. Karta tytu³owa rozprawy De re metallica… Georgiusa Agricoli,
wydanej w Bazylei w 1657 r.



u¿yciu klajstru pszennego, za-
prasowanie kart, po³¹czenie w
sk³adki, wykonanie nowych
wyklejek z papieru czerpanego
oraz zrekonstruowanie orygi-
nalnej oprawy. W ten sposób
odrestaurowano jeden z najcen-
niejszych obiektów znajduj¹cych
siê w zbiorach Biblioteki Geolo-
gicznej oraz zabezpieczono go
przed szkodliwym dzia³aniem
czynników zewnêtrznych, a tym
samym zachowano fragment pol-
sko-niemieckiego dziedzictwa
kulturowego (ryc. 4).

Franza Ernsta Brückmanna
rozprawa mineralogiczna

Kolejnym starym drukiem
w zbiorach Biblioteki Geologicz-
nej PIG jest Thesaurus subter-
raneus… (Skarbiec podziemny)
Franza Ernsta Brückmanna,
lekarza medycyny Akademii
Cesarskiej, opublikowany w Brun-
szwiku w roku 1728 r., w drukarni
Johanna Christopha Meissnera
(ryc. 5).

Dzie³o to — studium badawcze
minera³ów wystêpuj¹cych w oko-
licach Brunszwiku — w owym
czasie nie by³o wyj¹tkowe, gdy¿
ju¿ u schy³ku XVII w. tego typu
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przed renowacj¹

po renowacji

Ryc. 4. Efekty zabiegów konserwatorskich przeprowadzonych w Bibliotece Narodowej na
dziele Georgiusa Agricoli De re metallica…

Ryc. 3. Iustracje drzeworytowe z De re metallica… przedstawiaj¹ce pracê górników ; czerwony kolor jest skutkiem reakcji pigmentów
z papierem, który zosta³ trwale nadtrawiony



lokalne prace zaczê³y wychodziæ spod niemieckich pras
drukarskich w du¿ej liczbie. Thesaurus… zas³uguje jednak
na specjaln¹ uwagê z powodu intryguj¹cego wiersza otwie-
raj¹cego tom.

Wiersz napisany przez Alberta Rittera, zarz¹dcê gim-
nazjum w Ilfeld i mi³oœnika minera³ów, œwiadczy o wiel-
kim zainteresowaniu poety problemami ekonomicznymi,
a szczególnie pojêciem bogactwa naturalnego. Utwór zaczyna
siê nastêpuj¹co (t³um. na podstawie: http://muse.jhu.edu):
Œmiertelni czêsto marnotrawi¹ swe dobra; dopóki nie zde-
cyduj¹ siê, co gromadziæ w bogactwach, znajduj¹ ubóstwo.
Ritter metaforycznie odwo³uje siê do zjawisk pospolitych
w lokalnych wspólnotach; twierdzi, ¿e wiele spo³eczeñstw
jest opêtanych posiadanymi bogactwami, dopóki nie
zostan¹ one zapomniane lub uznane za bezwartoœciowe.
Mo¿na tego unikn¹æ, jeœli rozpozna siê ich prawdziwy cha-

rakter. Autor wiersza m.in. wylicza ró¿ne drogi poszukiwañ
bogactwa — np. za pomoc¹ alchemii, górnictwa i handlu,
a nastêpnie porzuca te w¹tki, uznaj¹c je za problematy-
czne i nieokreœlone. W opozycji do popularnych renesan-
sowych i barokowych metod poszukiwania bogactw Ritter
dowodzi, ¿e opis Brückmanna, dotycz¹cy zasobów natu-
ralnych, jest daleki od uproszczeñ i wiarygodny: Czynisz
daleko lepiej i bardziej roztropnie, najbardziej doœwiad-
czony cz³owieku, kiedy odkrywasz œmiertelnikom te skarby,
które s¹ prawdziwe i dobroczynne, sta³e, które s¹ prawdzi-
we i dobroczynne, dopóki nie doprowadz¹ nas do poznania
Boga (Cooper, 2003).

Egzemplarz Thesaurusa... znajduj¹cy siê w zbiorach
Biblioteki Geologicznej wydrukowano na papierze czerpa-
nym. Zawiera on drzeworytowe ozdobniki i kunsztownie
wykonane miedziorytowe ilustracje (ryc. 6); zaopatrzony
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Ryc. 5. Karta tytu³owa dzie³a F.E. Brückmanna Thesaurus subterraneus, ducatus Brusvigii, wydanego
w Brunszwiku w 1728 r.



jest równie¿ w indeksy autorów cytowanych i rzeczowy
oraz w spis treœci. Na wyklejce znajduj¹ siê nieczytelne
zapiski sporz¹dzone o³ówkiem oraz odcisk kwadratowej
pieczêci o treœci Bücherei der Bergschule zu Waldenburg
in Schlesien Verzeichnis Nr IV b. b. 1. Dzie³o Brückmanna
jest jednym z wielu woluminów pochodz¹cych z Biblioteki
Szko³y Górniczej w Wa³brzychu, które trafi³y do ksiêgo-
zbioru Biblioteki Geologicznej.

Blok ksi¹¿ki jest oprawiony w oryginalne tekturowe
ok³adki, czêœciowo oderwane. Brakuje fragmentu papiero-
wego grzbietu. Grzbiety sk³adek uleg³y uszkodzeniom
mechanicznym i przetarciom, a konstrukcja szycia jest
zniszczona, prawdopodobnie przez ¿eruj¹ce owady.
Ok³adki s¹ zabrudzone; przy krawêdziach papier jest
poprzecierany i os³abiony. Karty obiektu s¹ zabrudzone,
z¿ó³kniête, zawieraj¹ liczne przebarwienia oraz ciemne
plamy.

Micha³ Jan Borch — ojciec geochemii

Zas³u¿onym polskim naukowcem, mieszkaj¹cym i dzia-
³aj¹cym na obszarze polskich Inflant, by³ hrabia Micha³ Jan
Borch (1753–1811), wojewoda be³ski i pisarz, syn kanc-
lerza Jana Jêdrzeja i Ludwiki z Zyberków, posiadacz
wielkich dóbr (Turkowski, 1936). Borch, otrzymawszy

wychowanie francuskie, wczeœnie wst¹pi³ do wojska,
nastêpnie aktywnie zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ poli-
tyczn¹, uzyskuj¹c kolejne urzêdy pañstwowe. W latach
1776–1777 podró¿owa³ do W³och, zwiedzi³ m.in. Sycyliê
i Maltê.

Efektem podró¿y i przyrodniczych zainteresowañ Bor-
cha by³y jego utwory, tworz¹ce kilka odrêbnych grup. Naj-
wczeœniejsz¹ stanowi¹ prace przyrodnicze zwi¹zane z jego
podró¿¹ do W³och, w których opisa³ budowê geologiczn¹
Sycylii i Piemontu: Lettres sur la Sicile et sur l’ille de
Malthe… (Listy z Sycylii i z wyspy Malta), dwa tomy
zawieraj¹ce mapê i sztychy wydane w roku 1782 w Tury-
nie, Mineralogie Sicilienne (Mineralogia sycylijska;
Turyn, 1780) i Lettres sur les truffes du Piemont… (Listy
o truflach z Piemontu), zawieraj¹ce rysunki autora, wydane
w Mediolanie w roku 1780 (Turkowski, 1936; Pawe³czyk,
2004), oraz znajduj¹ca siê w zbiorach Biblioteki Geolo-
gicznej Lythologie sicilienne… (ryc. 7), (Litologia sycylij-
ska; Rzym, 1778).

Wa¿nym dorobkiem w dzia³alnoœci naukowej M.J. Bor-
cha jest uogólnienie pogl¹dów na procesy geochemiczne
zachodz¹ce w skorupie ziemskiej. Jest on uznawany za
twórcê podstaw nowej ga³êzi geochemii — biogeochemii,
odkry³ bowiem roœliny bêd¹ce wskaŸnikami z³ó¿ pewnych
minera³ów.
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Ryc. 6. Miedziorytowe ryciny pochodz¹ce z Thesaurusa... ilustruj¹ce ska³y i skamienia³oœci zebrane i opisywane przez
Brückmanna



Niezwykle interesuj¹ce s¹ wnioski z badañ J.M. Bor-
cha prowadzonych w dziedzinie mineralogii, które dopiero
kilkadziesi¹t lat póŸniej pojawi³y siê w nauce dziêki
angielskiemu geologowi Charlesowi Lyellowi. Dotycz¹
one procesów zachodz¹cych w przyrodzie wolno i stopnio-
wo, w sposób niemal niewidoczny, a które na przestrzeni
czasu mog¹ prowadziæ do przeobra¿eñ bardziej donios³ych
ani¿eli procesy gwa³towne.

Oprócz dzie³ naukowych i literackich Borch pozosta-
wi³ pa³ac projektu w³oskiego architekta Mazottiego w War-
klanach (w powiecie rze¿yckim przy granicy z Inflantami),
w którym mieszka³ do koñca ¿ycia. W swojej rezydencji
zgromadzi³ zbiory przyrodnicze, przekazane w roku 1870
do muzeum kurlandzkiego w Mitawie, oraz bibliotekê,
przeniesion¹ w 1868 r. do s¹siedniej rezydencji Mariensee
(Turkowski, 1936). Jak stwierdzi³ Turkowski (1936): Sam
kosmopolita, ¿onaty z Eleonor¹, córk¹ Jerzego Browna,
Irlandczyka rodem, gen. wojsk rosyjskich, gen.gubernato-
ra ryskiego, nie zaszczepi³ uczuæ polskich synom, z których
jeden tylko Karol zachowa³ cechy polskie.

W Warszawie przy ul. Miodowej zachowa³ siê pa³ac
Borchów, w którym obecnie mieœci siê rezydencja prymasa
Polski (£apkowski, 2003).

Litologia sycylijska… wydana jest na papierze czerpa-
nym i oprawiona wspó³czeœnie w pó³p³ótno; ogólnie obiekt
jest dobrze zachowany.

Informacje o kolejnych bia³ych krukach Biblioteki
Geologicznej znajd¹ Pañstwo w nastêpnych numerach
Przegl¹du Geologicznego.
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Ryc. 7. Karta tytu³owa ksiêgi J.M. Borcha Lythologie Sicilienne…, wydanej w Rzymie w 1778 r., i pierwsza strona wstêpu z miedzio-
rytow¹ ilustracj¹ oraz inicja³em


