
Spotkanie dotycz¹ce miêdzynarodowego projektu badawczego poœwiêconego
pocz¹tkom i rozwojowi kartografii geologicznej w centralnej Europie

Kraków, 4–5.08.2009

W dniach 4–5 sierpnia 2009 r. w Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci w Krakowie odby³o siê spotkanie dotycz¹ce
uruchomienia miêdzynarodowego projektu badawczego po-
œwiêconego pocz¹tkom i rozwojowi kartografii geologicz-
nej w centralnej Europie, zatytu³owanego: Early geo-maps
of Central Europe and the development of geological car-
tography at the turn of 18th and 19th century. W spotkaniu
tym wziê³y udzia³ nastêpuj¹ce osoby: D. Oldroyd (Uniwer-
sytet Nowej Po³udniowej Walii, Sydney, Australia), J. Kozák
(Czeska Akademia Nauk, Praga, Republika Czeska), A.
Èejchanová (Czeska S³u¿ba Geologiczna, Praga, Republi-
ka Czeska), A. Grigelis (Instytut Nauk Geologicznych,
Wilno, Litwa) i L.Þ. Gelumbauskaitë (Litewska Akademia
Nauk, Wilno, Litwa), S. Czarniecki (Polska Akademia Nauk,
Kraków), Z. Wójcik (Muzeum Ziemi Polskiej Akademii
Nauk, Warszawa), A. Kobos (Polska Akademia Umiejêt-
noœci, Kraków) oraz W. Narêbski (Polska Akademia Umie-
jêtnoœci, Kraków) i P. Krzywiec (Pañstwowy Instytut
Geologiczny — Pañstwowy Instytut Badawczy, Warszawa).
Spotkanie w PAU poprzedzone zosta³o wizyt¹ w Muzeum
Uniwersytetu Jagielloñskiego. T³em dla tego wydarzenia
by³a niewielka, ale bardzo ciekawa wystawa, opracowana i
przygotowana przez S. Czarnieckiego, dotycz¹ca pocz¹tków i
dziejów kartografii geologicznej ziem polskich.

W pierwszej czêœci spotkania zorganizowano krótk¹
sesjê referatow¹. Rozpoczê³a j¹ prezentacja A. Kobosa
(Outline of history of the Polish Academy of Arts and
Sciences) poœwiêcona historii PAU. Nastêpnie g³os zabra³
D. Oldroyd, jeden z najznakomitszych badaczy historii
geologii, autor wielu fundamentalnych publikacji z tej dzie-

dziny, badacz o ogromnym miêdzynarodowym autorytecie.
W swojej prawie godzinnej prezentacji omówi³ ewolucjê kar-
tografii geologicznej, pocz¹wszy od quasi-geologicznych
wczesnych map z Chin po europejskie mapy geologiczne z
XVIII i XIX w. D. Oldroyd w swoim wyst¹pieniu zwraca³
szczególn¹ uwagê na zachodz¹c¹ w trakcie kilku stuleci
zmianê filozofii w opracowywaniu szkiców i map geolo-
gicznych, porównuj¹c w tym zakresie podejœcie azjatyckie
i europejskie. Nastêpnie wyst¹pi³ A. Grigelis, który w
imieniu swoim i L.Þ. Gelumbauskaitë wyg³osi³ referat pt.
Geology and mineralogy in the Central and Eastern Euro-
pe on the turn of the 18 c. as recorded by the earliest geolo-
gical cartography. Referat ten w istotnej czêœci dotyczy³
ogromnej roli, jak¹ w rozwoju kartografii geologicznej
odegra³ Stanis³aw Staszic. Na zakoñczenie tej czêœci spo-
tkania g³os zabra³ P. Krzywiec, który przedstawi³, przygoto-
wany przez siebie i S. Wo³kowicza (Pañstwowy Instytut
Geologiczny — Pañstwowy Instytut Badawczy, Warszawa),
referat Geological maps of the Polish territories and their
surroundings till mid-XIX cent. — an overview. W tym
wyst¹pieniu zosta³a zaprezentowana, w syntetycznym ujê-
ciu, historia kartografii geologicznej ziem polskich. Wyko-
rzystano w tym celu mapy geologiczne Guettarda, Fichtela,
Jiraska, Hacqueta, Townsona, von Bucha, Staszica, Schin-
dlera, Oeynhausena, Beudanta, Beckera, Lilienbacha,
Domeyki, Puscha, Dechena, Gi¿yckiego, Zejsznera i Mur-
chisona.

Druga czêœæ spotkania dotyczy³a miêdzynarodowego
projektu poœwiêconego pocz¹tkom i rozwojowi kartografii
geologicznej w centralnej Europie na prze³omie XVIII i
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Ryc. 1. Uczestnicy spotkania w Ma³ej Auli PAU w Krakowie, od lewej: D. Oldroyd, J. Oldroyd, L.Þ. Gelumbauskaitë,
A. Grigelis, S. Czarniecki, P. Krzywiec, Z. Wójcik, A. Èejchanová i J. Kozák. Fot. W. Narêbski
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XIX w. Z inicjatyw¹ przygotowania wniosku o realizacjê
takiego projektu wyszed³ J. Kozák. Spotka³a siê ona z
pe³nym poparciem wszystkich uczestników. W trakcie
¿ywej dyskusji omówiono dwa wa¿ne zagadnienia. Po
pierwsze, przedyskutowano zasiêg geograficzny projektu.
Zespól czeski opowiada³ siê za obszarem stosunkowo nie-
wielkim, obejmuj¹cym czêœæ Masywu Czeskiego, Karpat
zewnêtrznych i zapadliska przedkarpackiego oraz frag-
ment Karpat wewnêtrznych. W trakcie dyskusji wielu
uczestników opowiedzia³o siê za rozszerzeniem tego
obszaru w taki sposób, by obj¹æ nim pe³ne jednostki geolo-
giczne. Polscy uczestnicy optowali za w³¹czeniem do tego
projektu równie¿ Zag³êbia Górnoœl¹skiego i Gór Œwiêto-
krzyskich, gdy¿ szczególnie ten drugi obszar mo¿e byæ
uwa¿any za kolebkê polskiej geologii, w tym i kartografii
geologicznej. Drugim dyskutowanym problemem by³ gór-
ny limit czasowy powstania map, które mia³yby byæ objête
analiz¹. Czescy uczestnicy proponowali rok 1820, argu-
mentuj¹c to faktem, ¿e po tej dacie zosta³y wydane setki
map i szkiców geologicznych Masywu Czeskiego, co nie-
pomiernie rozszerzy³oby iloœæ materia³u koniecznego do
opracowania. Takie podejœcie zosta³o jednak zakwestiono-
wane przez innych uczestników spotkania, którzy podkre-
œlali, ¿e na innych obszarach centralnej Europy zasadniczy
rozwój kartografii geologicznej trwa³ nieco d³u¿ej, mniej
wiêcej do po³owy XIX w. Jako przyk³ad podano pierwsze
nowoczesne mapy geologiczne ziem polskich opublikowa-

ne przez Oyenhausena (1822), Beudanta (1825), Puscha
(1836) czy Zejsznera (1845). W efekcie przeprowadzonej
dyskusji zaproponowano, aby za datê graniczn¹ przyj¹æ
rok 1850, tak by analizê map geologicznych zakoñczyæ na
mapie R. Murchisona (Russia in Europe and the Ural
Mountains, 1845), pokazuj¹cej m.in. w zasadzie ca³¹ Pol-
skê w jej dzisiejszych granicach oraz prawie ca³y ³uk Kar-
pat. Mapa ta przez wielu uwa¿ana jest za jedn¹ z
najwa¿niejszych map geologicznych opublikowanych w
XIX w. i, w niejako automatyczny sposób, wyznacza
koniec pierwszego etapu rozwoju kartografii geologicznej
tej czêœci Europy. Ustalono równie¿, ¿e dalsze prace nad
przygotowaniem wniosku o realizacjê miêdzynarodowego
projektu badawczego poœwiêconego rozwojowi kartografii
geologicznej w centralnej Europie prowadzone bêd¹ pod
kierunkiem zespo³u czeskiego, z udzia³em dodatkowych
cz³onków projektu z Austrii, S³owacji, Ukrainy i Rumunii.

Drugiego dnia (5 sierpnia) uczestnicy spotkania wziêli
udzia³ w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie
m.in. ogl¹dano stare mapy geologiczne zgromadzone w
tamtejszym muzeum. Czêœæ uczestników tego spotkania
uda³a siê nastêpnie do Pragi, gdzie w siedzibie Czeskiej
S³u¿by Geologicznej przedyskutowano szczegó³owo tech-
niczne problemy realizacji omawianego projektu.

Wojciech Narêbski & Piotr Krzywiec
Zobacz te¿ mapy na str. 1015
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Ryc. 2. Robert Townson, A New Map of Hungary particularly of its Rivers and & Natural Productions. By In. Math. Korabinsky. Petro-
graphy and Post Roads added by the Author — rêcznie kolorowana mapa geologiczna obszaru Karpat wewnêtrznych, w tym Tatr i basenu
podhalañskiego, za³¹czona do wydanej w Londynie w 1797 r. ksi¹¿ki Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793.
W ksi¹¿ce tej znajduje siê równie¿ obszerny opis kopalni w Wieliczce wraz z ilustracjami geologicznymi. Ze zbioru P. Krzywca



Ryc. 3. Leopold von Buch, Mineralogische Karte von Schlesien entworfen von Leopold von Buch in Jahr 1797 — rêcznie kolorowana
pierwsza mapa geologiczna Œl¹ska za³¹czona do wydanej w Berlinie w 1802 r. ksi¹¿ki pod tytu³em Geognostische Beobachtungen auf
Reisen durch Deutschland und Italien, angestellt von Leopold von Buch. Ze zbioru P. Krzywca

Spotkanie dotycz¹ce miêdzynarodowego projektu badawczego poœwiêconego
pocz¹tkom i rozwojowi kartografii geologicznej w centralnej Europie

Kraków, 4–5.08.2009 (patrz str. 949)

Ryc. 4. Karl Lill von Lilienbach, 1833, Carte géologique du bassin de la Gallicie et de la Podolie Autrichienne — rêcznie kolorowana
mapa geologiczna przedpola Karpat do³¹czona do pracy Description du bassin de la Gallicie et de la Podolie, wydanej w pracach Francu-
skiego Towarzystwa Geologicznego. Ze zbioru P. Krzywca
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