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wehikuł czasu pradziadka geologa
Geologia Muszyny na Mapie Władysława Szajnochy

Magia każdej mapy bierze się ze skondensowania na papierze ogromnych przestrzeni i zatrzymania, czy wręcz cofnięcia czasu – w jednej chwili palcem pokonujemy tysiące kilometrów, a wskazówka czasu w ułamku sekundy cofa się o setki czy
tysiące lat. Wystarczy kilka kresek i kolorowych plam postawionych ręką historyka
i kartografa na mapie, a przenosimy się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, do
kraju przodków, wcielamy się w postacie wielkich wodzów, prowadzimy bitwy, które
zaważyły na dziejach świata. W przypadku mapy geologicznej czas cofa się najszybciej
– miliony, a najczęściej setki milionów lat. Geologiczny wehikuł czasu jest więc dla
tych, co lubią szybką jazdę.
Trzymam w ręku taki „wehikuł czasu”, który pozwoli wybrać się czytelnikom „Almanachu” na odległą w czasie przejażdżkę. To geologiczna mapa okolic Muszyny, przenosząca nas kilkadziesiąt milionów lat wstecz. Ale „wehikuł” nie wygląda jak nowoczesna,
technicznie doskonała rakieta, lecz jak przedpotopowy automobil pradziadka – mosiądz,
ręczna robota – cudowny powiew atmosfery CK Galicji. Mapa pochodzi z Atlasu Geologicznego Galicyi wydanego nakładem Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi w 1896 roku. Uznałem, że większą gratką będzie przeniesienie się nie o miliony,
lecz niewiele ponad sto lat wstecz i spojrzenie, jak wiele się zmieniło w rzeczywistości
geologów tworzących mapy lub – jak się niekiedy mówi – zdjęcia geologiczne.
Na początek kilka słów, czym jest mapa geologiczna. To syntetyczny i graficzny obraz
stanu wiedzy o geologii badanego obszaru. Mapę tworzy geolog, który w czasie wielu
miesięcy, a nawet lat pobytu w terenie interpretuje zjawiska i procesy geologiczne. Geolog
w terenie zachowuje się jak dzięcioł szukający pożywienia – młotkiem geologicznym
wykuwa fragmenty skał, które są prawdziwą strawą dla geologicznych interpretacji.
Patrząc na cechy wydobytych okruchów, m.in. zawartość minerałów, skamieniałości,
a wcześniej na ich dokładne położenie w terenie, geolog stara się wyobrazić sobie procesy, które doprowadziły do powstania, a następnie obecnego miejsca występowania
skał. Przemyślenia te umieszcza w postaci rozmaitych symboli, sygnatur, szrafur i barw
na podkładzie topograficznym, zaś notatki terenowe porządkuje w opisie objaśnień do
mapy.
Od czasów naszych pradziadków wiele się zmieniło w życiu geologa terenowego.
I choć, tak jak dawniej, obowiązkowym wyposażeniem jest geologiczny młotek, jednak
Szrafy (niem. Schraffen) – kreski równoległe lub przecinające się, albo dowolny inny deseń, stosowane
w kartografii do wyróżnienia elementów powierzchniowych na mapach tematycznych.
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papierową mapę topograficzną zastępuje coraz częściej satelitarna nawigacja sprzężona
z komputerem, a zamiast poruszać się na piechotę lub konno, geolog zasiada za kierownicą
terenowego jeepa. Co więcej, dla większości obszarów istnieją już stworzone wcześniej
mapy geologiczne, które dziś jedynie weryfikuje się i uszczegóławia w oparciu o nowe
metody i dane. No właśnie... wyobraźmy sobie czasy, kiedy całe połacie Ziemi były
białymi plamami na mapie geologicznej.
Dla tej części Karpat, w granicach których leży Muszyna, szczegółowych map geologicznych brakowało jeszcze w XIX wieku. Szansę na stworzenie takich map, z racji
ich strategicznego znaczenia, mieli w podzielonej Rzeczpospolitej geolodzy pracujący
w służbie zaborców. I oto w 1865 roku w Krakowie Alojzy Alth, przewodniczący Komisji
Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, rzuca niezwykłą myśl, aby
samodzielnie, wysiłkiem niemal wyłącznie polskich geologów, podjąć się tytanicznego
dzieła – stworzyć Atlas Geologiczny Galicji. Od pomysłu do podjęcia pierwszych prac
minęło lat dziesięć (1875) i kolejne dziesięć do ukazania się pierwszego zeszytu Atlasu
wraz z mapami (1887). Druk mapy powierzono Wojskowemu Instytutowi Geograficznemu
w Wiedniu. Obszar Galicji podzielony został na 104 sekcje (nieco inaczej zdefiniowane
niż na liczącej 107 sekcji „specjalnej” mapie szczegółowej), a kolejne zeszyty Atlasu
zawierały geologiczne szczegóły kolejnych arkuszy. Do wybuchu pierwszej wojny
światowej ukazało się 9 zeszytów z 52 arkuszami mapy geologicznej. Geologiczna mapa
Muszyny znalazła się w zeszycie szóstym, zawierającym 5 arkuszy: Grybów - Gorlice,
Muszyna, Jasło - Dukla, Ropianka i Lisko.

Mapa geologiczna (arkusz Muszyna) atlasu geologicznego Galicji, opracowana przez
Władysława Szajnochę w 1896 roku
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Autorem zeszytu (a także innych 4 zeszytów Atlasu), w tym arkusza muszyńskiego,
był Władysław Szajnocha, profesor geologii i paleontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Profesor Szajnocha, lwowiak z urodzenia (1857), ukończył studia oraz doktoryzował się
na Uniwersytecie Wiedeńskim (1881). Dzięki spotkaniu na swej drodze życiowej szeregu
wybitnych geologów, m.in. Edwarda Suessa, który ułatwił mu wstęp na studia, oraz Melchiora Neumayra, w którego pracowni specjalizował się w zakresie paleontologii i stratygrafii, mógł czerpać z najlepszych wzorów w dalszej samodzielnej już pracy. Późniejsze
losy związały go z Krakowem, gdzie, osiągając kolejne szczeble w karierze naukowej
(habilitacja – 1882, profesor nadzwyczajny – 1885, dyrektor Gabinetu Geologicznego UJ
– 1886, profesor zwyczajny – 1889), pracował przez 42 lata aż do śmierci w 1928 roku
(w czasie badań terenowych w Karpatach Śląskich, w Jaworzu). Osiągnięcia profesora
Szajnochy na wielu frontach – zarówno naukowych, jak i społecznych – czynią z niego
w naszych oczach postać niemal spiżową. Był Prezesem Towarzystwa Tatrzańskiego,
przyczynił się do powstania działających do dzisiaj Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Akademii Górniczej, założył bibliotekę
Gabinetu Geologicznego i zapisał jej cały swój księgozbiór (4 tysiące tomów).
Upływ czasu czyni z pionierów nauki postacie idealne, zaś atmosferę ówczesnej nauki
często apoteozujemy jako nieobciążoną znanym nam dzisiaj „podgryzaniem stołków”.
Nic bardziej mylnego – złośliwe ataki personalne i to publikowane w ogólnodostępnych pismach naukowych były na porządku dziennym. Doświadczył ich również autor
muszyńskiej mapy z ust znanego profesora Uniwersytetu Lwowskiego, Rudolfa Zubera
(od którego nazwiska pochodzi słynna krynicka szczawa). Profesor Zuber w artykule
w niezwykle poczytnym wówczas piśmie „Kosmos” (Zuber 1903), na 23 [!] stronach
tekstu pozwala sobie na niespotykane we współczesnej prasie naukowej osobiste wycieczki pod adresem prof. Szajnochy. Próbkami tego stylu niech będą dwa następujące
fragmenty (Zuber 1903: 336):
Humorystycznym wprost i znów bardzo charakterystycznem muszę nazwać twierdzenie
pana S. [Profesora Szajnochy - przyp. autora], jakoby owe exogyry delatyńskie mogły być
zaliczone do rodzaju Chama! Może to byłoby i możliwem w Krakowie, gdzie uczniom geologii
porucza się jako pierwszą strawę opracowanie trudnych materyałów specyalnych bez względu
na to, czy oni mieli czas i sposobność przyswojenia sobie najpierw podstaw elementarnych
paleontologii i nauk pokrewnych. My jednak we Lwowie jesteśmy skromniejsi i trzymamy się
metody starej i wypróbowanej: najpierw uczymy się najgruntowniej elementów i dzięki tej
metodzie jeszcze nie puściliśmy w świat żadnej Pholadomyocardii, ale wiemy, ze Exogyra
i Chama należą do zupełnie innych i nic ze sobą wspólnego nie posiadających grup i jedną
lub drugą nazwiemy tylko taki okaz, który wyraźnie okazuje właściwe i istotne swe cechy.

I następny (Zuber 1903: 339):
(…) p. S. dał, jak to wyżej wykazałem, dość dowodów, że potrafi nawet na miejscu nie
widzieć ważnych i rozległych objawów geologicznych oraz odkrywać nadzwyczajności tam,
gdzie ich nikt nigdy ani przedtem, ani potem odnaleźć nie zdołał. Wobec tego nawet lepiej,
że pozostał w domu i nie zmącił swego jasnego sądu obserwacyami w przyrodzie.
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I właśnie ten bardzo osobisty, emocjonalny sposób uprawiania nauki rzuca się
w oczy, kiedy porównamy opis objaśnień do mapy z roku 1896 z opisami współczesnej
szczegółowej mapy geologicznej Polski (arkusz Muszyna: Chrząstowski i inni 1993).
Opisy współczesnych map geologicznych są czysto techniczne, pozbawione rysów
krajoznawczych czy historycznych – być może tak powinno być, aby opis był jak najbardziej generalny i nie dotyczył nieistotnych dla geologii szczegółów. Jednak przyjemność czytania tekstu Władysława Szajnochy (1896), czy wcześniejszego geologicznego
ziemi muszyńskiej, opracowanego przez Alojzego Altha (1877) wynika właśnie z tych
„nieistotnych szczegółów”.
Na początku opisu mapy czytamy (Szajnocha 1896: 70):
Trasa kolejowa wijąca się tutaj równolegle i tuż ponad Popradem, ułatwia wielokrotnie
zbadania brzegów, gdyż liczne sztuczne odsłonięcia, t.j. przekopy dawniejsze lub dawne
kamieniołomy otworzone podczas budowy kolei, odsłoniły wnętrze stromego stoku na prawym galicyjskim brzegu. Przy ujściu Milickiego potoku do Popradu olbrzymie odsłonięcia
w dawnych łomach kolejowych (...)

Mniej więcej taki widok odsłonięć skał piaskowcowych wzdłuż doliny Popradu (fotografia z 1876 roku) mieli przed
sobą profesorowie Alojzy Alth (1877 r.) oraz Władysław Szajnocha (1896 r.), kiedy prowadzili
swoje badania geologiczne
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Pisząc o odsłonięciach w dolinie Popradu, prof. Szajnocha pomija dokładny opis ka mieniołomu na Górze Zamkowej w Muszynie. Opis ten zostałwcześniej zrobiony przez
gł
ównego pomysł
odawcę Atlasu Geologicznego Galicyi, profesora Alojzego Altha (Alth
1877: 241). Z uwagi na plastycznośćwarto ten opis tu przytoczyć:
Między ujściem dwóch potoków, Szczawnika i Muszynki, do Popradu obok siebie wpada jących, leży pagórek, na którym stajązwaliska dawnego zamku. Pod zamkiem leży kamienio om,
ł w którym warstwy piaskowca mocno zwietrzał
ego, w mikęobfitującego, mające kierunek
h. 10, w dziwny sposób są pogięte.

Okolice tego kamieniołomu w stanie niewiele chyba odbiegającym od powyższego
opisu możemy zobaczyćna dwóch pocztówkach.

Muszyński kamieniołom na wzgórzu zamkowym. Pocztówka
z 1901 roku wydana nakładem A. Kaczyńskiego z Krynicy

Piknik pod wiszącąskałąw muszyńskim kamieniołomie.
Pocztówka z 1910 r. wydana nakładem D. Bautela z Muszyny
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Inny fragment tekstu prof. Szajnochy (1896: 76) ukazuje nieistniejący jużkrajobraz:
Powroźnikączy
ł
z Tyliczem tylko zł
a droga leśna (...) .

Kolejny opis dostarcza wiadomości o wydobyciu torfu koło Wojkowej (Szajnocha
1896: 77):
Jeszcze dalej ku Tyliczowi za drogą prowadzącą ku mał
ej wiosce Wojkowej widzimy
doskonale obnażone ogromneawy
ł
piaskowców (...) i widocznie ten sam kompleks pojawia
się ponownie koł
o kapliczek i starego tartaku przy punkcie mierniczym 579 metr., z którego
to miejsca sprowadza sięz mał
ych świeżych jeszcze torfowisk ziemięborowinowądo Krynicy
na kąpiele borowinowe.

Powiększenie mapy geologicznej W. Szajnochy z 1896 roku, ze wskazaniem kamieniołomu na muszyńskim wzgórzu
zamkowym (górna strzałka) oraz tajemniczego odsłonięcia wapieni jurajskich w okolicach
Dubnego (dolna strzałka)
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Jednak z geologicznego punktu widzenia najciekawszy jest chyba następujący opis
(Szajnocha 1896: 72):
(...) przy ostatnich północnych chatach Obruczna w pobliżu punktu mierniczego 671 metr.
i karczmy widzieliśmy podczas jednej wycieczki zrobionej w r. 1890 wielką hałdę czerwonobrunatnego zbitego i ilastego wapienia, która pochodziła prawdopodobnie z łomów gdzieś
w pobliżu widocznie w ukryciu będących. Pomimo poszukiwań i starań nie udało się nam
wszakże ani wynaleźć miejsca owego zniesionego materyału, ani uzyskać jakichkolwiek informacyi od tamtejszych, wogóle bardzo nielicznych mieszkańców i możemy przeto jedynie
stwierdzić, iż w punkcie tym lub nieopodal występować musi jurajski czerwono-brunatny wapień
rafowy, przypominający bardzo niektóre skałki jurajskie z okolicy Lubowli i Ujaka (...).

Najbardziej zdumiewające jest, że rzekome wystąpienie wapieni jurajskich znalazło
swój wyraz na mapie geologicznej – jest to niebieska plamka, odpowiadająca rzeczywistemu obszarowi około 200 m2.
O wapieniach jurajskich nie wspomina prócz Władysława Szajnochy nikt, ani
wcześniej Alojzy Alth (1877), ani później autorzy współczesnej wersji mapy geologicznej Muszyny (Chrząstowski i inni 1993). Również moja wizyta w tym miejscu
w 2003 roku i uważne przeglądanie wszystkich znalezionych kamyków i przeczesywanie
okolicznych pól pod kątem znalezienia czerwonych okruchów wapienia skończyły się
niepowodzeniem. Czyżby rację miał profesor Zuber pisząc, że prof. Szajnocha odkrywał
„nadzwyczajności tam, gdzie ich nikt nigdy ani przedtem, ani potem odnaleźć nie zdołał”? Jeśli jednak hałda czerwonego wapienia nie była efektem „pomroczności jasnej”
po wizycie w karczmie, to co mogło się z nią stać w ciągu kilku lat (od roku 1890 do
1896)? Wskazówką może być istniejąca już wtedy na mapie nazwa kolonii „Wapienne”
wzdłuż popradzkiej drogi Muszyna - Leluchów. Nazw takich jest w Karpatach więcej
(Wapienne, Wapielnik, Wapniska, Wapnisko, Wapno) i prawie nieodmiennie znaczą
one miejsca, w których kamień wapienny wydobywano lub w jakiś sposób przerabiano.
W szczególności wapień używano do wypalania wapna, aby bielić izby w łemkowskich
chatach (ciekawy opis kamiennego wapiennika z okolic Dukli podają w archiwalnym
materiale dr Małgorzata Gonera i mgr Edward Marszałek: http://archiwum.dukla.pl/
dps/dps0302/koment0302.htm). Być może więc Władysław Szajnocha był świadkiem
ostatniego epizodu produkcji wapna na ziemi muszyńskiej? Może właśnie wtedy został
całkowicie wyeksploatowany jakiś lokalny kamieniołom, z którego pochodził czerwony wapień i produkcja została wstrzymana? Może wapień pochodził z egzotykowego
bloku, których więcej za naszą południową granicą, i został on albo również całkowicie
wyeksploatowany, albo taniej było sprowadzać gotowe wapno? Może ktoś z czytelników
będzie mógł potwierdzić którąś z hipotez?
Dążenie do precyzji i oszczędności w wyrażaniu treści jest obecnie naukową koniecznością – geolog nie może dziś tracić czasu na opisy landszaftów. Ale tego eklektycznego
Egzotyk – fragment zwartej masy skalnej (okruch, otoczak, blok skalny itp.), niezwiązany genetycznie
z osadami, w których się znajduje.
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stylu, łączenia literatury i „twardej nauki”, co widzimy w XIX-wiecznych opracowaniach
geologicznych, trochę jednak żal. Nieraz do wielkiego odkrycia doprowadza nie żelazna
logika, lecz jej chwilowy brak – wtedy zadziałać może wyobraźnia.

Przypuszczalne miejsce „czerwono-wapiennych wizji” profesora Szajnochy; dziś droga Leluchów - Obruczne.
Fot. Jarosław Stolarski
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