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K R O N I K A 

Učebnica K. T. Deliusa a jeho mineralogická systematika 
(k 200. výročiu úmrtia) 

Popri oryktognózii (mineralógii) bola pre 
banskú prax dôležitou vednou disciplínou aj 
geognózia. ktorá úzko súvisela so štúdiom 
rudných žíl a ich priestorového rozmiestnenia 
v zemskej kôre. Tento termín sa používal až 
do tretej štvrtiny 19. storočia (napr. Hohe
negger r. 1861). O jeho zavedení nie sú v li
teratúre jednotné názory. Naša literatúra 
uvádza, že názov zaviedol A. G. Werner 
a používal ho v okruhu nemeckej geologickej 
školy.1 Charakterizuje ho v tom zmysle, že 
vznikol vo Wernerovej freiberskej škole 
..prostých zberateľov faktov z odporu proti 
špekuláciám nepodloženým faktami, ktoré vte
dy náuku o Zemi zaťažovali a často robili, 
ako uvádza Buffon. smiešnym aj meno geo
lógia. Sovietska literatúra uvádza, že termín 
geognózia zaviedol roku 1761 profesor medi
cíny, geológie a astronómie v Jene a Lipsku, 
nemecký prírodovedec Georg Christian Fuchsel 
(1722—1773).2 Tento neznámy nemecký prí
rodovedec sa pokladá za jedného zo zakla
dateľov stratigrafie. Termínom geognózia 
označil štúdium stavby zemskej kôryv1 Delius 
používa názov ..podzemná geografia", ktorá 
je podobne ako geognózia starým názvom pre 
geológiu, zavedeným až neskôr.'' Do predmetu 
skúmania ..podzemnej geografie" zahrnul De
lius všeobecnú geológiu, ložiská, mineralógiu, 
vyhľadávanie a prieskum ložísk a zakladanie 
baní. 

Výučba geognózie sa začala na Banskej 
akadémii v Banskej Štiavnici až roku 1770. 
teda po založení v poradí už tretej katedry 
pre náuku o banských dielach. Dovtedy sa 
prednášala v druhom ročníku spolu s mine
ralógiou tzv. vnútorná štruktúra zeme — ne
skôr geológia.'' 

Profesor tejto katedry Krištof Traugott De
lius, vymenovaný do funkcie 4. septembra 
1770, mal bohaté vedomosti a skúsenosti 
v banských vedách. Aj keď pôsobil na ka
tedre len do roku 1772. stačil napísať veľmi 
cennú učebnicu banských vied. Ešte pred 
príchodom do Banskej Štiavnice napísal teo
retickú rozpravu o vzniku pohorí a rudných 
žíl. ktorá sa stala základom pre jeho pred
nášky z geognózie v rámci banských vied.11 

Kapitolu o vyhľadávaní ložísk zhrnul aj do 
svojej takmer tisícstránkovej učebnice 
Anleitung zu der Bergbaukunst. nach ihrer 
Theorie und Ausúbung nebst einer Abhandlung 
von den Grundsätzen einer BergKamme
ralwissenschaft, ktorej prvé vydanie vyšlo 
roku 1773 vo Viedni (druhé roku 1806). 

V prvej časti učebnice zhrnul Delius do
vtedajšie poznatky z geológie.7 Vysvetlil aj 
jej úlohy a zdôraznil, že sa poznatky z geo
lógie rozširovali najmä prostredníctvom ban
ských prác. Ale dovtedajšia hĺbka banských 
diel nestačila na vyriešenie mnohých nejas
ností, a bolo ešte pomerne veľa hypotéz, nie
kedy až fantastických. 

Podzemnú geografiu rozdelil Delius na 
teoretickú a praktickú. V teoretickej časti. 

1 Naša literatúra uvádza za pôvodcu tohto 
termínu A. G. Wernera. Sovietski historici 
uvádzajú Fuchsela (Gordejev: Istorija geo
logičeskich náuk I. Od drevnosti do konca 
19 v. Moskva 1967). 

2 Fuchsel. G. Ch.: História terrae et ex 
história Thúringiae per montium descriptio
nes erecta. Acta Acad, elect. Mogutinace II 
1762. 

1 Uvedené pojmy vysvetlil vo svojej učeb
nici aj Reichetzer, F.: Anleitung zur Geogno
sie insbesondere zur Gebirgskunde Wien 
1812. 

'' Prvú časť jeho učebnice baníctva tvorila 
kapitola Von den unterirdischen Berggeogra
fia, ktorá obsahovala všeobecnú geológiu, lo
žiská, mineralógiu, vyhľadávanie a prieskum 
ložísk a zakladanie baní. 

5 Michalovits, J.: Delius Krištof Traugott 
a selmeczi bányászati akadémia elsó (1770) 
bányamuveléstani professzorának vázlatos 
életrajza és munkái. Šopron 1937. 

11 Delius, Ch. T.: Abhandlung von dem 
Ursprunge der Gebúrge und der darinne 
befindlichen Erzadern, oder der sogenannten 
Gange und Klufte; ingleichen von der Ver
erzung der Metalle und insonderheit des 
Goldes. Leipzig 1770. 

7 Sopko, A.: Počiatky banskej vedy na 
Slovensku. Príspevok k dielu M. Pôdu a K. T. 
Deliusa. Z dejín vied a techniky na Sloven
sku III. Bratislava 1964. s. 143—146. 
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ktorá je obsahom prvej kapitoly, podal ná
hľady na jednotlivé druhy hornín a ich vznik. 
Horniny rozdelil na kompaktné, žilné a vrst
vovité. Podľa Deliusovej predstavy kompakt
né horniny (vápenec) tvorili stredohoria a 
vrstvovité horniny predhoria a roviny. Kým 
žilné a vrstvovité horniny vznikali náplavami 
po ..potope sveta" z mäkkých hornín a ze
mín na povrchu zeme, pôvodné pohoria ako 
výbežky jadra zeme potopu sveta pretrvali. 
Horniny stredohôr. predhorí a rovín ležia 
potom v tomto pevnom jadre zemegule. Prie
hlbiny na povrchu zemegule boli zaplavené 
vodou a tvoria moria. 

V ďalšej časti podal Delius opis sedimen
tácie, odvolávajúc sa na bibliu. Počas potopy 
z hôr a kopcov zmývalo silné vlnobitie mäkké 
horniny. Tie sa usadzovali a navršovali na 
invch miestach, a tak vytvárali roviny, pred
horia a kopce. Usadené a navŕšené horniny 
postupne stvrdli, a tak sa ich objem zmenšil. 
Súčasným pôsobením tlakov vznikali trhliny 
a pukliny. Ďalšiu úlohu pri vzniku ložísk 
mala už voda. ktorá presiakla do vnútra po
horí a vytekala na ich svahoch v podobe 
prameňov. Postupne so sebou strhávala roz
manité prvky a dopravovala ich do puklín. 
Tam sa pomocou vzduchu, slnka a kohéznej 
sily spájali a vytvárali rudné žily. Mnohé 
veľké zmeny si ani sám Delius nevedel vy
svetliť. Uspokojil sa tým, že si v prírode 
overoval a potvrdzoval svoje vlastné názo
ry na zmeny, ktoré spôsobila voda v zeme
guli. 

Opis žilných pohorí, tvarov žíl. zrudnenia 
a vplyvov jednotlivých zmien žil na kovna
tost. ako sú zmeny mocnosti, križovania žíl 
a pod., je obsahom ďalšej časti Deliusovej 
učebnice. V prvom rade upozornil na zmenu 
v obsahu rudných zložiek s meniacou sa 
hĺbkou a iné zákonité úkazy v rudných ži
lách. Určiť smer úklonu a ďalšie pojmy na 
charakteristiku žíl. ktoré Delius rozviedol 
a vysvetlil ďalej, bolo pre banských odbor
níkov pri vyhľadávaní a prieskume rudných 
žil nevyhnutné. Za dôležité /. hľadiska výsku
mu ložísk nerastných surovín pokladal De
lius aj vrstvovité sedimentárne horniny, kto
ré tvorí štrk. pieskovec, vápenec, bridlice 
a ložiskové sloje. Pre sloje vyčlenil Delius 
iba isté úžitkové nerasty, ako je zlato. cín. 
meď. pyrit, uhlie. soľ. skalicu, menej olovo 
a striebro. Sloje odlišoval od žíl hlavne brid
ličnatými horninami v nadloží a podobne ako 
pri žilách upozornil aj pri slojoch na po
ruchy, zlomy a iné prejavy horotvornej čin
nosti. Delius vystupoval proti Lehmannovmu 
náhľadu na vznik sedimentárnych ložísk a 

vyvracal ho. Z Deliusových úvah je však 
správny len jeho názor o vzniku sedimentár
nych a žilných ložísk z pôvodných hornín. 
Rozdiel medzi žilami a slojmi videl Delius 
hlavne v tom, že žily vznikali neskôr a sloje 
súčasne s pohoriami. 

Deliusa zaujali aj skameneniny, ktoré na
šiel v horninách. Ich vznik vysvetľoval tak, 
že sa napríklad ryby dostali do silne poróz
nych polôh ešte mäkkých hornín, kde boli 
zničené a rozpustené, inde napríklad v pev
ných ilovitých horninách zostali po nich od
tlačky. Ale nie všetky horniny pokladal za 
vhodné na zachovanie skamenenín. 

Delius venoval pozornosť aj ložiskám v na
plaveninách. Opísal vznik štrkovísk s obsa
hom rúd a minerálov v údoliach, tzv. ryžo
viská. Z vyskytujúcich sa kovov a minerálov, 
ktoré nepodliehajú zvetrávaniu, uviedol zlato, 
ortuť, cín, železnú rudu a granáty. 

Koniec prvej kapitoly tvorí polemika o ná
hľadoch iných autorov na vznik hornín a roz
ličné prírodné javy. najmä vulkanickú čin
nosť. Vyvracal napríklad tvrdenie o dozrie
vaní rudy v ložiskách, o premene chudob
ných ložísk na bohaté, čo dokazoval na zá
klade svojich skúseností. Pripúšťal názor 
J. E. I. Valcha o vytváraní ložísk rozpúšťa
ním niektorých hornín a ich vyzrážaním na 
inom mieste (aragonit, soľ a pod.).^ 

Svojimi náhľadmi na vznik hornín a po
horí sa Delius zaradil do skupiny neptunis
tov. ktorých názory boli menej pokrokové 
ako názory ich odporcov — plutonistov. Mno
hé argumenty a vlastné názory Deliusa na 
sopečnú činnosť boli veľmi svojrázne. Väč
šinu z nich vyvádzal z praktických pozoro
vaní v baniach. Napriek celkovej nespráv
nosti zastavaných náhľadov sa prejavil ako 
technik a vedec s dobrým postrehom, zmys
lom pre zovšeobecnenie a závery v čiastko
vých otázkach.11 

Druhá kapitola Deliusovej podzemnej geo
grafie je zameraná prakticky. Obsahuje in
formácie o typoch ložísk, metodiku ich vy
hľadávania a postup pri kutacích prácach, 
o ekonomickej stránke jednotlivých druhov 
kutacích prác a o zakladaní baní v teréne. 
Objasnil pojem kutania a podal všeobecné 
pokyny na jeho začatie. Zameriaval sa najmä 
na východy žíl, ktoré bvvajú zvyčajne pri
kryté. Preto treba v potokoch alebo na obna
žených miestach hľadať rudné indície a na 
ich základe možno nájsf žilu a zistiť jej smer. 

8 Walch. J. E. I.: Das Steinreich, syste
matisch entworfen. Halle 1762. 

9 Sopko. A.: op. cit., s. 146. 
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Priečnymi ryhami v smere žily treba potom 
otvoriť jej východ, zistiť jej mocnosť, úklon 
a kvalitu. 

Za nepravdivé a falošné pokladal Delius 
poznatky o príznakoch zrudnenia podľa rast
linstva alebo náhľady, podľa ktorých sú mier
ne svahy a kopce nádejnejšie na zrudnenie. 
Za predzvesť zrudnenia považoval výskyty 

j pyritu na začiatku žilných pohorí, ako aj za
farbenie vody v blízkosti pyritových žil a vý
skyty železnej rudy v sedimentárnych hor
ninách. Na odkryvoch bohatých žíl a rud
nvch pňov pokladal za identifikačný znak 
výskyt železnej rudy. Na soľ zase poukazovala 
slaná voda. mastnota vo vode na uhlie a naf
tu a pod. 

Ďalej opísal, ako treba prakticky postu
povať, ak sa zistí východ, smer a pokračo
vanie žily. Treba začať hlbit kutacie šachtič
ky po úklone žily, pričom sa majú robiť skúš
ky žiloviny na kvalitu vodou a ohňom. 
V prípade, že sa zistí jalová výplň, treba za
čať hlbit novú šachticu v smere žily a hĺbe
nie opakovať viackrát. Za veľmi nehospo
dárne a nebanícke pokladal kutanie pomocou 
prekopov, kým zasa použiť štôlne považoval 
za vvhodné len v prípadoch, ak sa už smer 
žily zistil povrchovými štólničkami a vo veľ
mi strmvch kopcoch s veľkým prítokom vody 

1 do šachtice. Pri kutaní v teréne s výskytom 

( ping sa mala preskúmať ich veľkosť, obsah 
a hľadať písomné správy a na základe zis
tených výsledkov rozhodnúť o ďalšom pokra
čovaní prieskumu. Upozornil, že sa netreba 
dať zmýlít dierami vo vápenci, ktoré sa po
dobajú pingám. 

Pri sedimentárnych ložiskách odporúčal 
Delius použiť vŕtanie ako výhodnejšiu metó
du, ktorá bola lacnejšia a poskytovala dosta
točný obraz o zložení, hrúbke a rozsahu lo
žiska. Prieskum doskovitých ložísk pokladal 
Delius za ľahší a istejší. Podľa Deliusovej 
učebnice si možno urobiť obraz o tom. čo 
prednášal poslucháčom akadémie. Zdá sa, že 
Delius v nej zhrnul všetky dovtedajšie teore
tické i praktické poznatky týkajúce sa pros
pekcie i ďalšieho sledovania rudnvch žíl. ako 
aj metódy ich ďalšieho prieskumu banskými 
prácami. Pre banských odborníkov boli tieto 
poznatky veľmi cenné a. ako sme už uviedli. 
Delius bol na Slovensku prvým autorom, kto
rv zhrnul geognostické vedomosti i praktické 
skúsenosti od najstarších čias tak. ako v čes
kvch krajinách urobil už takmer o dve sto
ročiu skôr G. Agricola.1" 

O všestranných Deliusovvch vedomostiach 
z geologických vedných disciplín svedči aj 
jeho návrh na systematické usporiadanie ne

rastov, ktorý sa našiel v jeho pozostalosti vo 
Florencii roku 1779. Jeho návrh poslala dvor
ská komora v apríli 1779 hlavnému komorno
grófskemu úradu, aby ho odovzdal profeso
rovi Rupprechtovi na nahliadnutie, príp. na 
použitie pri výučbe na banskej akadémii." 

V navrhnutej systematike rozčlenil Delius 
minerály do štyroch tried. Do prvej patrili 
zeminy a kamene (Arten und Steine). ktoré 
rozčlenil na rad alkalických zemín a hornín 
(Alkalische Erden und Steine), rad sklovi
tých zemín a hornín (Glasächtige Erde und 
Steine) a rad skalných hornín (Felsensteine). 
Druhú triedu venoval soliam. v prvom rade 
kyslým (Saures Salz) a v druhom alkalic
kým (Alkalische Salze). Tretiu triedu repre
zentovali horľavé hmoty (brennbares Wesen: 
flogiston) s rodom horľavých látok pozostá
vajúcich z podzemných horľavých zemín a 
rodom horľavých látok pozostávajúcich z flo
gistonu a skalice. Poslednú, štvrtú triedu tvo
rili kovy (Metalle). podrobnejšie rozvedené 
v rade úplných kovov (Ganze Metalle) s rod
mi zlata (Gold), striebra (Silber), platiny 
(Platina), ortuti (Quecksilber), cínu (Zinn). 
olova (Bley). medi (Kupfer) a železa (Eisen). 
Druhý rad, ktorý tvorili polokovy (Halbme
talle). mal 6 rodov, v ktorých Delius opísal 
minerály zinku (Zink). bizmutu (Wismuth). 
antimónu (Spiessglas Kónig), arzénu (Arsenic), 
kobaltu (Blaufarbenkobolt) a niklu (Nikel). 

Už v úvode návrhu Delius pripomenul, že 
sa ríša nerastov, ak sa nezachádza do ne
účelných podrobností, delí na triedy, rady 
a druhy (Gattung). Štyrmi triedami (kamene, 
soli. horľavé hmoty a kovy) bolo podľa jeho 
náhľadu možno rozlíšiť všetko, čo patrí do 
mineralógie. Vysvetlil to jedným príkladom, 
a to. že kovy tvoria triedu, úplný kov alebo 
polokov rad, striebro rod. rýdze striebro, 
pyrargyrit (Rothgulden). proustit (Weissgul
den) atď. tvoria druhy. Minerály s nižšími 
vlastnosťami nazýval druhmi (Arten) a odro
dami, napr. celistvý pyrargyt. pyrargyrit 
s povlakom, kryštalickv pyrargyrit atď. Podľa 
týchto vlastností, ako tvrdil Delius. sa mohla 
istá zbierka usporiadať do predloženého sys
tému. 

V Deliusovej systematike vládla ešte veľká 
nejasnosť, pokiaľ išlo o rozlišovanie mine
rálov a hornín. Len tak sa mohlo stať. že 
v jeho mineralogickom systéme bolo aj veľa 
hornín. Až neskôr sa freiberský profesor 

'" Agricola, G.: De re metallica libri XII. 
Basileae 1556. 

11 ŠUBA fond HKG. rezolúcia z 23. 4. 1779. 
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A. G. Werner pokúsil odčleniť mineralógiu 
od petrografie a stanovil aj znaky, podľa 
ktorých sa mali nerasty určovať. Wernerova 
opisná mineralógia, ktorú prednášal na štiav
nickej akadémii aj profesor M. Hóring, mala 
základ v rozpoznávaní minerálov podľa von
kajších znakov. Aj keď to bola podrobnejšia 
klasifikácia, v hlavnom členení bola rovnaká, 
ako ju rozpracoval Delius (1. zeminy a ka
mene; 2. soli; 3. horľavé minerály a 4. kovy 
a rudy). Túto charakteristiku tried a rodov 
minerálov a kovov vypracoval Werner podľa 
vonkajších znakov a tvaru minerálov, čím 
jeho klasifikačný systém zoskupením róz
notvárnych minerálov podľa vonkajších zna
kov predstavoval v rozvoji mineralógie krok 
vpred. Práve jeho klasifikácia prinútila 
vedcov pozornejšie študovať charakteristické 
príznaky minerálov a výsledkom bolo, že viac 
skamenených organických zvyškov, poklada
ných predtým za minerály, sa z mineralo
gickej systematiky vylúčilo.12 

Ak predpokladáme, že Delius vypracoval 
návrh na systematické usporiadanie minerá
lov už počas svojho pôsobenia na banskej 
akadémii, teda skôr ako Werner, znamenalo 
by to isté korektúry v dovtedajších poznat
koch o vývoji mineralogickej systematiky. 

Na základe poznatkov o vedeckom záujme 
Deliusa o mineralógiu a geognóziu možno 
vysloviť tvrdenie, že ak by bol zotrval na 
banskej akadémii dlhší čas, bola by táto 
vedná disciplína pokročila práve u nás jeho 
zásluhou hodne dopredu. Nestalo sa tak, lebo 
už roku 1772 bol z Banskej Štiavnice odvo
laný za komisionálneho radcu do Viedne a na 
jeho miesto vymenovali J. T. Peithnera.1 ' 

Po odchode Peithnera z Banskej Štiavnice 
roku 1777 zostala katedra baníctva neobsa
dená až do roku 1812 a prednášky z geognó
zie. ako aj ďalšie predmety, ktoré prednášali 
Delius a po ňom Peithner. rozdelili ostat
ným dvom profesorom. Geognózia sa pred
nášala predovšetkým spolu s chémiou, ale 
doteraz nebolo možno zistiť, v akom rozsahu. 
Čiastočne ju prednášali aj v rámci náuky 
o banských dielach.1'' 

Ivan Herčko 

12 Werner. A. G.: Kurze Klassifikation und 
Beschreíbung der verschiedenen Gebirgsarten. 
Dresden 1787. 

1:1 Lomič, V.: J. T. Peithner. Z dejín vied 
a techniky na Slovensku IV. Bratislava 1966, 
s. 47—60. 

'"' Vlachovič, J.: op. cit., s. 72—73. 
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