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Eksponaty geologiczne w osiemnastowiecznym Naturalienkabinet
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Geological specimens in the eighteenth century Naturalienkabinet of father Leopold Jan
Szersznik from Cieszyn. Prz. Geol., 61: 25–29.
A b s t r a c t. Leopold Jan Szersznik (1747–1814) – a Silesian priest, teacher, researcher and collector, was a leading figure in the Age of Enlightenment. He is known mainly as a founder of a
great and commonly available library of manuscripts, ancient books and maps, and one of the
first Polish public museums. The Szersznik’s Museum was founded in 1802 in Cieszyn to collect
art, antique weapons, instruments and nature specimens, forming so-called Naturalienkabinet.
Naturalienkabinet contained more than four thousand minerals, rocks and fossils. The collecI. Mach³ajewska E. Krzeszowska tion was designed to illustrate the natural history and was characterised by excellent systematization and description of type, place of origin and number of specimens. Szersznik planned to
create a full catalogue of natural history collections, but unfortunately he could not finish his project. The only remaining part of the
mineralogical collection is stored at the Museum of Geology of Deposits in Gliwice (Poland), being one of the oldest geological collections in Poland. Unfortunately, the state of preservation and arrangement of collections at the time of their transfer to the Museum was
far different from its original state. The collection has been inventoried and described scienti- fically in recent years. Among the studied geological specimens are both well-known rocks and minerals from classic locations and unusual mineralogical specimens.
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W gabinetach osobliwoœci,
tworzonych przez w³adców, arystokratów i medyków, gromadzono w dawnej Europie kolekcje
ró¿nego rodzaju, czêsto przypadkowych przedmiotów (np. rzeŸby,
obrazy, ksiêgi, broñ, przyrz¹dy, muszle, wysuszone roœliny,
wypchane zwierzêta i „dziwy natury”). Czêœæ z nich pochodzi³a z darów, przechowywanych w królewskich i ksi¹¿êcych
skarbcach, inne pozyskiwano w trakcie wypraw badawczych. Rozmaitoœæ obiektów kolekcjonowanych w gabinetach osobliwoœci doprowadzi³a z czasem do wyodrêbnienia ich dwóch kategorii: gabinetów sztuki oraz gabinetów
przyrodniczych. Jednymi z pierwszych kolekcji przyrodniczych by³y pochodz¹ce z prze³omu XVI i XVII w. zbiory
naturaliów (pod pojêciem których rozumiano spreparowane
roœliny i zwierzêta lub ich fragmenty, skamienia³oœci, minera³y i ska³y) aptekarzy Francesco Calzolariego z Werony
(1521–1600) i Ferrantego Imperato z Neapolu (1550–1631)
czy duñskiego medyka Olafa Worma (1588–1654). Istotn¹
czêœci¹ tych kolekcji by³y towarzysz¹ce im katalogi, zawieraj¹ce dok³adne opisy eksponatów. W XVIII i XIX w. gabinety osobliwoœci przekszta³ci³y siê w muzea, w których
prezentowane przedmioty nie s³u¿y³y wy³¹cznie podziwianiu natury, ale pe³ni³y te¿ funkcje edukacyjne i spo³eczne.
Sytuacja polityczna Rzeczpospolitej nie sprzyja³a w tym
czasie rozwojowi muzealnictwa, a choæ prywatne kolekcjonerstwo funkcjonowa³o tak jak i w pozosta³ej czêœci Europy,
to próby przekszta³cenia gabinetów osobliwoœci w publiczne
muzea, pomimo istniej¹cych planów, sz³y opornie. Projekt
Micha³a Mniszcha z 1775 r. utworzenia Muzeum Polskiego,
zawieraj¹cego oprócz innych zbiorów kolekcjê naturaliów,
nie doczeka³ siê realizacji, zaœ najwiêksza osiemnastowieczna kolekcja przyrodnicza zgromadzona przez Annê
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Jab³onowsk¹ (1728–1800) w Siemiatyczach trafi³a po jej
œmierci do Rosji i uleg³a zniszczeniu.
Dwie najstarsze w Polsce, mniej wiêcej równowiekowe
kolekcje geologiczne to zbiór Baltazara Hacqueta, przechowywany w Muzeum Instytutu Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, oraz kolekcja
ksiêdza Szersznika, znajduj¹ca siê w Muzeum Geologii Z³ó¿
w Gliwicach. Zbiór Hacqueta, profesora historii naturalnej
w Pary¿u, Krakowie i Wiedniu, zosta³ zakupiony przez
Gabinet Mineralogiczny Collegium Physicum Szko³y G³ównej Koronnej w 1810 r. Choæ pierwotnie sk³ada³ siê z niemal
4000 minera³ów i ska³, dziœ obejmuje przede wszystkim skamienia³oœci (228 okazów). Bogata kolekcja ksiêdza Szersznika sk³ada siê g³ównie z okazów mineralogicznych.
KSI¥DZ LEOPOLD JAN SZERSZNIK
Postaæ ksiêdza Leopolda Szersznika, uwieczniona na
pomniku i w nazwie ulicy, jest znana ka¿demu mieszkañcowi
Cieszyna. Niezwyk³e dokonania ksiêdza i jego dzia³alnoœæ
kolekcjonersko-naukowa, nie tylko w dziedzinie geologii, ze
wszech miar zas³uguj¹ na szersze rozpropagowanie.
Leopold Szersznik urodzi³ siê w 1747 r. w Cieszynie
(ryc. 1) w doœæ majêtnej i dobrze wykszta³conej rodzinie
mieszczañskiej. Rodzice od wczesnego dzieciñstwa Leopolda przyk³adali du¿¹ wagê do wszechstronnej edukacji syna,
który po ukoñczeniu jezuickiego gimnazjum w Cieszynie
wyruszy³ na studia teologiczne do O³omuñca, Brna i Pragi.
Wst¹pi³ do zakonu jezuitów, co m.in. u³atwi³o mu prowadzenie badañ historycznych, które wkrótce sta³y siê jego
pasj¹ (Wytrzens, 1930). Po kasacji zakonu jezuitów w 1773 r.
na krótko zatrudni³ siê w bibliotece Clementinum w Pradze
oraz w Hradcu Kralove, gdzie pracowa³ jako guwerner.
W 1775 r. wróci³ do Cieszyna i zosta³ nauczycielem w gimnazjum, którego by³ absolwentem. W ci¹gu nastêpnych
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Ryc. 1. Leopold Jan Szersznik (obraz Franza von Fahrenschona,
Praga, 1774 r.; http://www.cieszyn.pl)
Fig. 1. Leopold Jan Szersznik (painted by Franz von Fahrenschon,
Praha, 1774; http://www.cieszyn.pl)

40 lat, dziêki ogromowi pracy i zaanga¿owania ksiêdza
Szersznika, Cieszyn z prowincjonalnego, trzytysiêcznego
miasteczka przekszta³ci³ siê w prê¿ny oœrodek edukacji
i nauki (Spyra, 1993).
Podstawowym nurtem zainteresowañ Szersznika by³a
historia – ju¿ w trakcie studiów wyda³ kilka rozpraw, jedn¹
z nich, poœwiêcon¹ historii S³owian, nagrodzono nawet
medalem i nagrod¹ pieniê¿n¹. W Pradze sporz¹dzi³ katalog
rêkopisów Clementinum oraz wyda³ pracê na jego temat.
Od wczesnej m³odoœci kolekcjonowa³ starodruki, id¹c
w œlady dziadka i ojca, posiadaczy bogatych ksiêgozbiorów (Spyra, 1993).
Koniecznoœæ poœwiêcenia siê pracy pedagogicznej spowodowa³a przesuniêcie „œrodka ciê¿koœci” zainteresowañ
Szersznika z historii na edukacjê. Pomny w³asnych niezbyt
pozytywnych doœwiadczeñ uczniowskich Szersznik jako
prefekt gimnazjum d¹¿y³ do wypracowania nowych metod
nauczania, opartych nie na nauce pamiêciowej, ale na analizie i doœwiadczeniu. Du¿y nacisk po³o¿y³ tak¿e na praktyczne zastosowanie przyswojonej wiedzy. Z tych przekonañ wynika³a potrzeba zgromadzenia zestawu eksponatów
i pomocy naukowych, które da³y pocz¹tek Szersznikowemu gabinetowi osobliwoœci. W gimnazjum utworzono
bibliotekê, bazuj¹c¹ czêœciowo na prywatnym ksiêgozbiorze Szersznika, stale wzbogacan¹ o najnowsze podrêczniki
i dzie³a naukowe z ró¿nych dziedzin wiedzy (ryc. 2)
(Kudélka, 1957).
Po¿ar, który w 1789 r. strawi³ wiêkszoœæ drewnianej
zabudowy Cieszyna, w tym gimnazjum jezuickie, spowodowa³, ¿e konieczna sta³a siê odbudowa miasta. Szersznika mianowano inspektorem budowlanym i mimo braku
formalnego wykszta³cenia in¿ynierskiego z powodzeniem
kierowa³ on wszelkimi pracami zwi¹zanymi z odbudow¹.
Nie szczêdzi³ na ten cel w³asnych œrodków, sfinansowa³
np. remont Koœcio³a œw. Krzy¿a. Pe³ni³ te¿ z wielkim powodzeniem funkcjê skarbnika miejskiego (Spyra, 1993).
Zainteresowania przyrodnicze Szersznika siêgaj¹ jego
praskich studiów, na których uczy³ siê rozpoznawania minera³ów. Po powrocie do Cieszyna podczas terenowych prac
mierniczych pozna³ Józefa Wussina, in¿yniera drogowego,
który przekaza³ mu znalezione przez siebie okazy geologiczne. Kolekcja szybko siê powiêksza³a, zarówno na
drodze wymiany i zakupów, jak i osobistego pozyskiwania
okazów w czasie prowadzonych przez Szersznika wycieczek po okolicy (Kudélka, 1957). Szersznik zreszt¹ nie
ogranicza³ siê tylko do minera³ów i skamienia³oœci, zbiera³
równie¿ fragmenty drzew, muszle, jaja i gniazda ptaków
oraz roœliny do zielnika. Cel zbiorów by³ œciœle okreœlony –
okazy mia³y pe³niæ funkcjê pogl¹dow¹ i edukacyjn¹.
Poniewa¿ w zrekonstruowanym po po¿arze budynku
gimnazjum zaczê³o brakowaæ miejsca, a stan techniczny
szko³y stale siê pogarsza³, Szersznik rozpocz¹³ starania o fundusze na budowê nowego gmachu gimnazjum. Po wielu proœbach i monitach w³adze miasta wyda³y zgodê na postawienie
nowego obiektu, natomiast dotychczasowy budynek Szersznik zakupi³ do celów kolekcjonerskich i tam w 1802 r. przeniós³ bibliotekê oraz swoje zbiory, daj¹c pocz¹tek pierwszemu na Œl¹sku Cieszyñskim, i jednemu z pierwszych na
ziemiach Polski, publicznemu muzeum (Spyra, 1993).
KUNSTKABINET
I NATURALIENKABINET

Ryc. 2. Biblioteka Szersznika znajduj¹ca siê w Ksi¹¿nicy Cieszyñskiej (http://www.cieszyn.pl)
Fig. 2. Szersznik’s library stored in Cieszyn Historical Library
(http://www.cieszyn.pl)
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Kolekcja Szersznika zosta³a podzielona tematycznie,
zgodnie z osiemnastowiecznymi trendami, na dwie czêœci:
gabinet sztuki oraz gabinet naturaliów. Ten pierwszy zawie-
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ra³ zbiór broni, obiektów archeologicznych, monet i ich
gipsowych odlewów, obrazy, rzeŸby, instrumenty naukowe
i inne. Naturalienkabinet obejmowa³ kolekcjê przyrodnicz¹.
W szeœciu olchowych szafach z okuciami mieœci³y siê 144
szuflady ze skamienia³oœciami, minera³ami i ska³ami pochodz¹cymi spoza Œl¹ska Cieszyñskiego, uporz¹dkowane
wed³ug podzia³u zalecanego w podrêczniku mineralogii
Franza Ambrosiusa Reussa. Inne szafy zawiera³y okazy
z okolic Cieszyna, g³ównie botaniczne, uporz¹dkowane
w zgodzie z klasyfikacj¹ Linneusza (fragmenty drzew, ¿ywic
i nasion ró¿nych gatunków), i zoologiczne (muszle, pajêczaki, raki, chrz¹szcze, motyle, jaja i ptasie gniazda).
Kolekcjê uzupe³nia³y barwniki i medykamenty w s³ojach
i cynowych puszkach. Niektóre eksponaty znajdowa³y siê
tak¿e w czytelni towarzysz¹cej bibliotece (Kudélka, 1957).
Muzeum, bo tak od 1802 r. nazywa³ Szersznik stare gimnazjum, by³o placówk¹ ogólnodostêpn¹ i s³u¿y³o zarówno
m³odzie¿y gimnazjalnej, jak i mieszkañcom Cieszyna. Jak
ka¿dy taki obiekt, by³o chêtnie odwiedzane przez goœci
z zewn¹trz, kroniki wspominaj¹ m.in. o wizycie austryjackiego cesarza Franciszka Józefa I (Kudélka, 1957).
Aby okazy muzealne mog³y w³aœciwie pe³niæ sw¹ funkcjê, musia³y byæ prawid³owo zidentyfikowane i opisane.
Szersznik, choæ nie mia³ wykszta³cenia przyrodniczego,
dziêki sprowadzanym najnowszym podrêcznikom i pracom poœwiêconym mineralogii, w³asnemu doœwiadczeniu,
a tak¿e kontaktom i korespondencji z badaczami móg³
wkrótce skatalogowaæ swój zbiór minera³ów i ska³. Pierwszym etapem tej pracy by³o stworzenie „Mineralogische
Fragmente” – notatek na pojedynczych kartkach papieru,
zawieraj¹cych nazwê okazu, jego przynale¿noœæ i miejsce
znalezienia oraz zapisy liczbowe, odpowiadaj¹ce prawdopodobnie numeracjom okazów wed³ug ró¿nych kryteriów.
Dziœ zidentyfikowanie treœci tych liczb wydaje siê niemo¿liwe. W 1800 r. Szersznik sporz¹dzi³ indeks zbiorów mineralogicznych pod nazw¹ „Catalogus fossilium in maiori
armario contentorum”, zawieraj¹cy opisy 1178 okazów
(ryc. 3).
Rzeczywista liczba okazów geologicznych zebranych
przez Szersznika jest dziœ trudna do okreœlenia. „Mineralogische Fragmente” i towarzysz¹cy im zeszyt ze spisem
sygnatur obejmuj¹ opis 1404 okazów. Kolekcja mineralogiczna powiêkszy³a siê w 1809 r. o bogaty zbiór minera³ów
podarowany Szersznikowi przez Albina Heinricha, geologa po studiach w Wiedniu, póŸniejszego nastêpcê Szersznika. Do 1814 r. nie ma innych danych na temat jej liczebnoœci. W 1815 r., w rok po œmierci Szersznika, Heinrich
sporz¹dzi³ inwentarz zawieraj¹cy opisy 6562 okazów naturaliów, w tym 4619 minera³ów i ska³. Dziêki w³asnym badaniom terenowym Heinrich wzbogaci³ zbiory o 950 okazów
minera³ów i 474 skamienia³oœci oraz opracowa³ na tej podstawie katalog minera³ów ze Œl¹ska Cieszyñskiego. Kolejny kustosz (1831–1862), Karol Schwarz, uzupe³ni³ zbiory
o kolekcjê skamienia³oœci. Nie ma informacji na temat
wzbogacenia kolekcji geologicznej przez kolejnych kustoszy, natomiast pogarszaj¹cy siê stan techniczny budynku
muzeum oraz pog³êbiaj¹ca siê zapaœæ finansowa sprzyja³y
raczej odwrotnym tendencjom. W 1934 r. zbiory Szersznika przeniesiono do budynku muzeum miejskiego, a ksiêga
inwentarzowa wykazywa³a wówczas obecnoœæ 5000 okazów mineralogicznych. Podczas II wojny œwiatowej zbiory
zosta³y czêœciowo wywiezione (dotyczy³o to zw³aszcza
biblioteki), a wiele z nich uleg³o rozproszeniu i dewastacji
(Makowski i in., 1993). Na pocz¹tku lat 60. XX w. na polecenie Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu zniszczono –
ze wzglêdu na ich stan – zielniki i zbiór entomologiczny,

a kolekcjê minera³ów i ska³ przewieziono bez dokumentacji do Muzeum Geologii Z³ó¿ w Gliwicach, gdzie znajduje
siê do dziœ.
MINERA£Y I SKA£Y
Z KOLEKCJI SZERSZNIKA
Okreœlenie wielkoœci pierwotnej kolekcji stanowi pierwszy problem, przed jakim staj¹ badacze dorobku ksiêdza
Szersznika. Problem ten dotyczy nie tylko kolekcji geologicznej, ale równie¿ pozosta³ych jego zbiorów. Po œmierci
Szersznika dziêki kolejnym kustoszom zbiorów liczba okazów geologicznych ros³a, jednak przeprowadzki i dzia³ania
wojenne spowodowa³y jej zubo¿enie i rozproszenie.
Jednoznaczne okreœlenie wielkoœci pierwotnej kolekcji
jest niemo¿liwe, dlatego jako kolekcjê Szersznika zwykle
traktuje siê ca³oœæ zbiorów, ³¹cznie z eksponatami do³¹czonymi do niej po œmierci ksiêdza. Takie podejœcie do problemu maj¹ w³adze zarówno Muzeum Cieszyñskiego, jak
i Ksi¹¿nicy Cieszyñskiej, w której zgromadzono bogaty
ksiêgozbiór Szersznika.
Kolekcja geologiczna z muzeum w Cieszynie trafi³a do
Muzeum Geologii Z³ó¿ w Gliwicach w latach 60. XX w.
i by³a podzielona na dwie czêœci: kolekcjê cieszyñsk¹ i kolekcjê Szersznika, która wed³ug Gabzdyla liczy³a 600 okazów
(Gabzdyl, 1998). Ca³oœæ obejmowa³a 30 szuflad i oko³o
1300 okazów. Poniewa¿ stan iloœciowy i jakoœciowy pierwotnego zbioru Szersznika w ci¹gu ponad dwóch wieków
musia³ ulec znacznym zmianom, trudno dziœ jednoznacznie oceniæ, które z okazów posiadanych przez Muzeum
Geologii Z³ó¿ pochodz¹ z kolekcji pierwotnej, a które
trafi³y do niej ju¿ po œmierci Szersznika. Ka¿dy z nich jest
oznakowany ca³ym zestawem ró¿nych symboli literowych
i liczbowych, zapisywanych bezpoœrednio na okazach b¹dŸ
na karteluszkach przylepionych do ska³y czy minera³u
(ryc. 4). Oznaczenia te s¹ ró¿nej generacji i ustalenie ich
nastêpstwa czasowego jest trudne. Zazwyczaj te¿ nie zawieraj¹ one informacji o miejscu znalezienia okazu. Obfitoœæ
symboli jest prawdopodobnie pochodn¹ ponad dwustuletnich przemieszczeñ okazów. Odtworzenie treœci tych oznaczeñ znacznie utrudnia ich stan zachowania. Aby mo¿liwe
by³o zrekonstruowanie stanu kolekcji z koñca XVIII w.,
konieczne jest porównanie okazów z pierwotnym katalogiem i notatkami Szersznika.
Wœród kilkunastu rodzajów oznaczeñ zwraca uwagê
jeden typ, oparty na zapisie z³o¿onym z cyfr rzymskich
oraz arabskich. Analiza mineralogiczna okazów opisanych
w ten sposób oraz zestawienie wyników badañ z tekstem
„Catalogus fossilium in maiori armario contentorum” wykazuje du¿¹ zbie¿noœæ. Katalog Szersznika ma uk³ad szufladowy – w ka¿dej szufladzie oznaczonej rzymsk¹ cyfr¹
spoczywa³y kolejne ponumerowane okazy nale¿¹ce do tej
samej kategorii mineralogicznej, np. „ziemie kwaœne”,
„ziemie gorzkie”, „ziemie wapniste”, „metale” i inne. Pierwotny Szersznikowy opis okazu wskazuje, ¿e mamy do
czynienia w³aœnie z tym minera³em czy ska³¹, która spoczywa³a w szufladzie Naturalienkabinet w czasach Szersznika.
Mo¿na wiêc na tej podstawie doœæ dok³adnie stwierdziæ,
któr¹ czêœæ kolekcji cieszyñskiej stanowi¹ okazy Szersznika.
Na podstawie ustnych informacji pracowników muzeum
cieszyñskiego wiadomo te¿, ¿e najstarsze okazy cieszyñskie by³y przewi¹zywane sznureczkami, za którymi umieszczono luŸne metryczki. Inne, zapakowane w fiolki, s³oiczki
i drewniane pude³eczka, w takiej postaci prezentowano
publicznoœci Naturalienkabinet (ryc. 4). Jest prawdopodobne, ¿e równie¿ te okazy pochodz¹ ze zbioru Szersznika.
27
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Analiza zawartoœci szuflad wykaza³a obecnoœæ tak oznaczonych czy zabezpieczonych okazów zarówno w kolekcji
cieszyñskiej, jak i w kolekcji Szersznika. Jednoczeœnie
w zbiorach Szersznika znajduj¹ siê okazy z ca³¹ pewnoœci¹
do³¹czone do niej po jego œmierci (np. medalion z lawy
upamiêtniaj¹cy erupcjê Wezuwiusza w 1819 r.) (ryc. 5).
Konieczne okaza³o siê wiêc uporz¹dkowanie zawartoœci
szuflad. i zweryfikowanie liczby okazów dotychczas zaliczanych do zbiorów Szersznika (Gabzdyl, 1998). Z kolekcji wy³¹czono oko³o 200 okazów pozbawionych jakichkolwiek oznaczeñ. Wœród okazów cieszyñskich 105 posia-

Ryc. 3. „Catalogus fossilium in maiori armario contentorum”
autorstwa Leopolda Jana Szersznika (1800 r.)
Fig. 3. "Catalogus fossilium in maiori armario contentorum"
by Leopold Jan Szersznik (1800)

Ryc. 4. Sposoby zabezpieczania i oznaczania okazów w kolekcji
cieszyñskiej
Fig. 4. Methods of protecting and labeling the specimens in the
Cieszyn collection

Ryc. 5. Medalion z lawy upamiêtniaj¹cy erupcjê Wezuwiusza
w 1819 r.
Fig. 5. Medallion made of lava (Vesuvio eruption in 1819)
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da symbole z³o¿one z cyfr rzymskich, wskazuj¹ce na to,
¿e eksponaty te pochodz¹ z pierwotnych zbiorów Szersznika. Jest te¿ 90 minera³ów lub ska³ przewi¹zanych sznureczkiem oraz 15 s³oiczków. Oczywiœcie nie jest wykluczone, ¿e okazy, które dziœ s¹ pozbawione tego typu oznaczeñ,
nie nale¿a³y kiedyœ do pierwotnej kolekcji – sznureczki
mog¹ siê przecieraæ, a karteczki odlepiaæ.
Wszystkie okazy zosta³y zbadane, oznaczone i ponownie skatalogowane wraz z opisem merytorycznym i odniesieniami historycznymi. W kolekcji wystêpuj¹ minera³y
i ska³y zarówno doœæ pospolite, jak i cenne, rzadko spotykane albo pochodz¹ce z nieistniej¹cych ju¿ dziœ stanowisk.
Tendencja kolekcjonowania okazów „pospolitych” wypar³a w XVIII w. wczeœniejsz¹ ideê gromadzenia wy³¹cznie
okazów unikalnych, wyj¹tkowych lub „dziwnych” (Mencfel, 2010). Ma to zreszt¹ swoje uzasadnienie w dydaktycznym charakterze wielu gabinetów naturaliów, w tym tak¿e
w cieszyñskim. St¹d obecnoœæ w zbiorze okazów niewyró¿niaj¹cych siê niczym szczególnym: zwyk³ych rzecznych
otoczaków piaskowcowych czy wêglanowych, licznych
wapieni, ³upków czy krzemieni. Prawdopodobnie by³y one
znajdowane przez Szersznika lub jego uczniów podczas
coniedzielnych wycieczek terenowych, które organizowa³.
Druga grupa okazów to minera³y i ska³y mniej pospolite
i niewystêpuj¹ce w bezpoœredniej okolicy Cieszyna. Nale¿y
do niej kolekcja minera³ów i ska³ krzemionkowych, m.in.
czerwone opale z Herlan na S³owacji, ró¿nego rodzaju aragonity, kalcyty (monokryszta³y, szczotki, nacieki), malachity i azuryty, chalkopiryty, galena, aktynolity, sfaleryty,
hemimorfit, granaty i inne. W kolekcji petrograficznej na
uwagê zas³uguje du¿a grupa kwarcytów, gnejsów, granitoidów, ³upków metamorficznych, melafirów, porfirów, ska³
piroklastycznych, bazaltów, eklogitów, law, a tak¿e wapienie, i³owce, brekcje i gliny. Kolekcja obejmuje równie¿
jednostronnie wypolerowane p³ytki ró¿nych odmian ska³
wêglanowych. Poniewa¿ nie zachowa³y siê ¿adne przekazy
historyczne na temat w³asnorêcznej obróbki okazów przez
Szersznika, prawdopodobnie pochodz¹ one z zakupów lub
wymiany (podobne okazy ma w swoich zbiorach Muzeum
Historii Naturalnej w Wiedniu, a z badañ archiwalnych
wynika, ¿e Szersznik prowadzi³ korespondencjê z mineralogami wiedeñskimi; studia mineralogiczne w Wiedniu ukoñczy³ te¿ Albin Heinrich, który, jak wczeœniej wspomniano,
podarowa³ znaczn¹ czêœæ swojej kolekcji Szersznikowi).
Jak siê ma stan obecny kolekcji do stanu pierwotnego,
mo¿emy wnioskowaæ na podstawie analizy „Catalogus fossilium in maiori armario contentorum”. Szersznik opisa³
w nim 1178 ska³ i minera³ów, przedstawiaj¹c dok³adnie ich
wygl¹d i lokalizacjê. Katalog prawdopodobnie mia³ mieæ
ci¹g dalszy, gdy¿ liczba okazów Szersznika by³a znacznie
wiêksza od ujêtej w spisie. Zreszt¹ uk³ad katalogu wskazuje
na brak fragmentów opisuj¹cych rudy innych metali ni¿
z³oto, srebro i miedŸ, a tak¿e na nieobecnoœæ skamienia³oœci,
które, choæ nieliczne, w zbiorach Szersznika siê znajdowa³y.
Poniewa¿ cieszyñski badacz prowadzi³ jednoczeœnie prace
nad skatalogowaniem olbrzymich zbiorów bibliotecznych,
nad zielnikami i zbiorem monet, a tak¿e nad zorganizowaniem ogrodu botanicznego, trudno siê dziwiæ, ¿e na ukoñczenie „Catalogus fossilium in maiori armario contentorum”
zabrak³o mu czasu.
Wœród opisanych w katalogu najliczniejsze (267 okazów)
s¹ ska³y wêglanowe, w tym m.in. wyró¿nione przez Szersznika odmiany („mleko górskie”, „tufy wapienne”, nawary
wapienne, ikrowce i grochowce) (tab. 1). Zosta³y one znalezione w Styrii, w Turyngii, na Morawach, w Siedmiogrodzie i w wielu innych miejscach. Rudy miedzi, g³ównie
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Tab. 1. Zestawienie okazów ujêtych w katalogu Leopolda Jana Szersznika wraz
z oryginalnym podzia³em na klasy i ich liczebnoœci
Table 1. List of specimens included in the catalog of Leopold Jan Szersznik with the
original division into classes, and their abundance
Ziemie kwaœne
Source earths
kwarce
quartzes
granaty
garnets
rogowce
cherts
agaty z dendrytami
dendritic agates
karneole
carneols
chryzoprazy
chrysoprases
agaty
agates
jaspisy
jaspers
turmaliny
tourmalines
tremolity
tremolites
zeolity
zeolites
lepidolity
lepidolites
opale
opals
smo³owce
pitchstones
skalenie
feldspars
kaoliny
kaolins
i³y
clays
opoki lekkie
light gaizes

56
18
18
2
2
5
7
8
4
2
3
3
14
19
3
5
2
1

Ziemie gliniaste
Argils earths
i³y a³unowe
4
alum argils
kaolinity
6
kaolinites
³yszczyki
5
micas
hornblendy
7
hornblendes
gliny garncarskkie
45
potter's clays
farby ziemne
3
argillites
ziemie walkierskie
5
fuller's earths
³upki ilaste
29
argillites
Ziemie mieszane
Mixed earths
granity
35
granites
sjenity
11
syenites
gnejsy
6
gneisses
zieleñce
11
greenstones
³upki mikowe
23
mica schists
"murbsteiny"
8
murbstones
granulity
2
granulites
³upki hornblendowe 25
hornblende schists
Metale
Metals
ska³y z³otonoœne
18
aurated rocks
rudy srebra
51
silver ores
rudy medzi
139
copper ores

Ziemie gorzkie
Bitter earths
ziemie magnezjowe
2
magnesia earths
talki
13
talcs
³upki talkowe
1
talc shists
chloryty
1
chlorites
steatyty
2
soapstones
serpentyny
13
serpentines
aktynolity w³ókniste
5
fibrous actinolites
azbesty
7
asbestos
cyanity
2
cyanites
aktynolity
6
actinolites
Utwory z mas¹ zasadnicz¹
Products with groundmass
porfiry
16
porphyries
"grausteiny"
2
greystones
piaskowce
33
sandstones
szarog³azy
5
greywackes
brekcje
25
breccias
Cia³a palne
Combustible products
wêgle, gagaty
20
coals, gagates
siarki
3
sulphurs
³upki tabliczkowe
2
grapholites
torfy
1
peats

malachit, azuryt i chalkopiryt, a tak¿e kupryt, chryzokola,
ochra miedziowa, i miedŸ rodzima równie¿ zajmuj¹ znaczn¹
czêœæ zbiorów (139 okazów). Okazy te pochodz¹ g³ównie
z Banatu, ze S³owacji, ze Styrii, z Tyrolu i z Czech (Gabzdyl, 1998). Wiele okazów (56) liczy kolekcja ró¿nobarwnych odmian kwarcu, pochodz¹cych ze S³owacji, ze Styrii
i z Siedmiogrodu, w tym nawet zawieraj¹cych z³oto rodzime. Z oczywistych powodów (³atwoœæ pozyskania i powszechne wystêpowanie) w katalogu opisano liczne i³owce,
piaskowce, zlepieñce, granitoidy, a tak¿e inne ska³y (m.in.
rogowce, ³upki mikowe, gliny garncarskie, porfiry). Wœród
minera³ów uwagê zwracaj¹ liczne granaty, opale, talki, serpentyny, azbesty, aktynolity i ³yszczyki. G³ównym „obszarem Ÿród³owym” dla tej czêœci kolekcji by³y, podobnie jak
w przypadku innych okazów, Austro-Wêgry oraz Niemcy.
Znaczn¹ czêœæ zbiorów Szersznika stanowi³y okazy z klasy
metali (Metallen); oprócz wymienionych wy¿ej rud miedzi
katalog zawiera opisy 51 rud srebra (stefanit, pyrargiryt,
freibergit, galena srebronoœna) oraz srebra rodzimego, pochodz¹cych ze S³owacji, z Siedmiogrodu, z Galicji (Olkusz)
i ze Styrii, oraz 18 okazów kruszców z³ota (piryt z³otonoœny,
piasek z³otonoœny, nagyagit) i z³ota rodzimego z klasycznych lokalizacji z Siedmiogrodu, ze S³owacji, z Wêgier, ze
Styrii i z Dolnego Œl¹ska.
Zwraca uwagê niemal ca³kowity brak w katalogu
opisów ska³ pochodz¹cych z bezpoœrednich okolic Cieszyna, chocia¿by cieszynitów lub kalcytów ze Sztramberka,
które musia³y zainteresowaæ tak gorliwego kolekcjonera.
Byæ mo¿e takie okazy by³y przede wszystkim w³¹czane

Ziemie wapienne
Calc earths
Mleko górskie
4
mountain milk
kredy
5
chalks
wapienie
13
limestones
1
kalcyty
17
calcites
tufy wapienne
9
calctuffs
nawary wapienne 33
calcsinters
kwiat ¿elaza
10
flos-ferris
sole k¹pielowe
14
bath salts
ikrowce
9
oolites
grochowce
1
pisolites
dolomity
35
dolomites
margle
23
marls
fluoryty
8
fluorspars
gipsy
27
gypsums
baryty
27
barites
Utwory wulkaniczne
Volcanic products
migda³owce
3
amygdaloids
bazalty
3
basalts
lawy
51
lavas
pumeksy
2
pumices
trasy
2
trasses

do kolekcji dydaktycznej, wykorzystywanej przez uczniów gimnazjum cieszyñskiego. Poniewa¿ zachowa³y siê rejestry
okazów dydaktycznych, ich bli¿sze zbadanie pozwoli wyjaœniæ tê zagadkê.
PODSUMOWANIE

Nieznana szerzej kolekcja Leopolda
Jana Szersznika z Cieszyna jest, obok zbioru okazów geologicznych Baltazara Hacqueta, najstarsz¹ kolekcj¹ mineralogiczn¹
w Polsce. Ksi¹dz Szersznik – pochodz¹cy
z Cieszyna nauczyciel, badacz, kolekcjoner i prekursor muzealnictwa – by³
czo³ow¹ postaci¹ schy³ku Oœwiecenia na
Œl¹sku Cieszyñskim. Chocia¿ do historii
przesz³y przede wszystkim zas³ugi Szersznika jako twórcy powszechnie dostêpnej
biblioteki, to dla historii nauk przyrodniczych szczególnie wa¿ny jest pozostawiony przez niego zbiór eksponatów przyrodniczych, tworz¹cych tzw. Naturalienkabinet. Obejmowa³ on ponad 6000 okazów,
w tym oko³o 4000 minera³ów, ska³ i skamienia³oœci. Kolekcja, maj¹ca ilustrowaæ
historiê naturaln¹, charakteryzowa³a siê
doskona³ym usystematyzowaniem zbiorów. Inwentarze czêœci okazów zawiera³y
informacje na temat miejsca przechowywanie okazu oraz jego opis zgodny z ówczesn¹ klasyfikacj¹ naukow¹. W 1802 r. ksi¹dz
Leopold Szersznik udostêpni³ bogate zbiory spo³eczeñstwu, tworz¹c pierwsz¹ w tym
regionie placówkê muzealn¹.
Jedyna ocala³a czêœæ kolekcji znajduje
siê w Muzeum Geologii Z³ó¿ w Gliwicach.
Niestety stan zachowania i uporz¹dkowania zbiorów w momencie przekazania ich do muzeum dalece
odbiega³ od stanu pierwotnego. Najnowsze badania doprowadzi³y do wyodrêbnienia z kolekcji okazów zgromadzonych przez Szersznika, ich oznaczenia i skatalogowania.
Umo¿liwi³o to porównanie aktualnego stanu kolekcji z przedstawionymi w „Catalogus fossilium in maiori armario contentorum” zasobami geologicznymi Naturalienkabinet.
Praca jest finansowana ze œrodków Narodowego Centrum
Nauki (nr 7807/B/P01/2011/40).
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