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czące przede wszystkim  zakresu historii polskiego kolejnictwa. Teza referenta, że 
historia ta obejmuje jedynie dzieje kolei warszawsko-wiedeńskiej i historię kolei 
w  Polsce od 1918 r., spotkała się z zastrzeżeniami. Wyrażano opinię, że w  okresie 
zaborczym cała sieć kolejowa na terenach polskich związana była ściśle z gospo
darką kraju, nie można w ięc pominąć dziejów tej sieci, choć część lin ii kolejo
wych była wówczas budowana i eksploatowana przez zaborców. Trzeba też pa
m iętać o działalności polskich inżynierów kolejowych, pracujących w  X IX  w. 
w  różnych krajach wszystkich kontynentów.

Niezależnie od tych zastrzeżeń zgodzono się — biorąc pod uwagę istnienie  
księgi podsumowującej osiągnięcia naszej komunikacji w  okresie m iędzywojen
nym 1 — że za najpilniejsze zadanie uznać można opracowanie dziejów kolejnictwa  
polskiego w  okresie od 1939 r.

E. O.

K R O N I K A  Z A G R A N I C Z N A
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W ielka Brytania

TYSIĄCLECIE POLSKIEJ NAUKI I TECHNIKI

Dla uczczenia tysiąclecia Państwa Polskiego Instytut Kultury Polskiej w  Lon
dynie zorganizował cykl odczytów, wygłaszanych przez zaproszonych z Polski prele
gentów. Zapoczątkował ten cykl w  dniu 11 października 1966 r. wykład prof. Euge
niusza Olszewskiego W kład Polaków do św ia tow ej nauki i te ch n ik i1. Oprócz 
brytyjskich naukowców na wykład ten przybył również ambasador polski w  Lon
dynie J. Morawski.

Czechosłowacja

VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK PREHISTORYCZNYCH
I PROTOHISTORYCZNYCH W PRADZE

VII Międzynarodowy Kongres Nauk Prehistorycznych i Protohistorycznych, zor
ganizowany w  dniach 21—27 sierpnia 1966 r. w  Pradze, w yw ołał duże zaintereso
wanie, czego dowodem był udział ok. 1400 uczestników, zarówno z Europy, jak
i z w ielu krajów Ameryki, Afryki i Azji oraz z Australii. Obrady odbywały się  
w ośmiu sekcjach, z których pierwsza poświęcona była teorii i metodologii, druga 
— archeologii kontynentów pozaeuropejskich, pięć dalszych — kolejnym  okresom  
dziejów ludzkości od paleolitu do wczesnego średniowiecza, ósma zaś — antropo
logii, paleontologii i numizmatyce.

Tradycyjny podział na sekcje był. dość sym ptom atyczny dla całego kongresu.

1 20-lecie kom unikacji w  Polsce Odrodzonej. Kraków 1939.
1 W notatce o tym  wykładzie „Zycie W arszawy” (nr 246/1966) m ianowało 

prof. Olszewskiego (przekręcając jego nazwisko na Olszowski) „dziekanem W ydziału  
Historii Techniki PW”. Tak widocznie korespondent Polskiej Agencji Prasowej, 
za którą podano tę informację, przetłumaczył angielskie określenie kierownika 
katedry (Head of the Department).
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Jakkolwiek trudno było śledzić obrady wszystkich sekcji, można sądzić, że w  w y
głoszonych poza sekcją pierwszą referatach bardzo rzfedko uwzględniano nowe m e
tody badawcze i uzyskane dzięki nim  wyniki. Metody te były natomiast — obok 
historii techniki — głównym  tem atem referatów wygłoszonych na sekcji I. I tu 
brak było jednak studiów nad metodami syntezy wyników, tak obecnie potrzeb
nych wobec zwiększającego .się w  archeologii stosowania badań specjalistycznych, 
tak np. metodom statystycznym  nie poświęcono ani jednego komunikatu.

Czas, którym rozporządzali referenci, był na wszystkich sekcjach ograniczony
do 15 minut, dlatego też tematami referatów mogły być albo wąskie, specjalistycz
ne zagadnienia, albo problemy bardzo ogólne.

Obrady sekcji I — podobnie jak i innych — prowadzone były na sesjach po
święconych kolejno poszczególnym zagadnieniom. Tak w ięc specjalną sesję — poza 
kilkoma referatami dotyczącymi takich zagadnień, jak konserwacja zabytków i za
stosowanie metod kartograficznych — poświęcono metodom geofizycznym w arche
ologii. Brak tu było przedstawiciela Polski pomimo, że posiadamy na tym  odcinku 
pewne osiągnięciał, a zastosowanie magnetometru protonowego w  naszym kraju 
omówił R. E. Linington z Rzymu.

Następna sesja sekcji I obejmowała badania m ateriałów ceramicznych, a m. in. 
ich datowanie na podstawie badań magnetycznych (T. B. Nieczajewa z Moskwy)
i term olum iniscencyjnych (M. I. Aitken z Oksfordu). I. B. Griffin z Ann Arbor 
zaś przedstawił badania ceramiki i obsydianu z terenu Ameryki Północnej przy po
mocy aktywacji neutronami.

Na specjalnej sekcji dyskutowano problem technologii i pochodzenia wyrobów  
niemetalowych. C. Renfrew z Sheffield, w  oparciu o w yniki analiz przedmiotów  
z obsydianu próbował określić ich pochodzenie i drogi wym iany handlowej w  Ame
ryce Północnej w  okresie wczesnego neolitu, a A. Marshack z Nowego Jorku omó
w ił analizę mikroskopową wyrobów kamiennych z paleolitu. Ożywioną dyskusję 
w yw ołał referat F. Starego z Lubiany, który na podstawie badań wykazał, że 
starożytne wyroby z bursztynu z północno-zachodniej Jugosławii pochodzą z w y
stępujących tam złóż kopalnych; przeczy to dotychczas przyjętemu poglądowi, że 
bursztyn sprowadzany był w  starożytności wyłącznie znad Bałtyku. Podobna dys
kusja wystąpiła po referacie M. Wirskiej z Krakowa, która stwierdziła na podsta
w ie badań technologicznych ceramiki znad górnej Wisły, pochodzącej z okfesu 
rzymskiego, że duże naczynia dotąd uważane za toczone na kole, były w  rzeczy
wistości ręcznie lepione a następnie obtaczane.

Na sesji poświęconej metalom nieżelaznym L R. Selimchanow z Baku omówił 
studia nad początkami metalurgii miedzi w  Europie i na Kaukazie (opracowanie 
wspólne z J. R. Marechalem), a A. Hartmann ze Stuttgartu — w yniki badań zło
tych ozdób z epoki brązu, znalezionych w  dorzeczu Dunaju.

Referat E. Sangmeistera ze Stuttgartu poświęcony był badaniom nad rozpow
szechnieniem stopów miedzi w  Europie, w  oparciu o 12 tys. analiz spektrograficz- 
nych. Praca opiera się na statystycznej metodzie H. Kleina, według której od
stępstwa od rozkładu normalnego dla- zawartości domieszek (Bi, Sb, Ag, Ni, As) 
w  wyrobach z brązu są wynikiem  różnego pochodzenia tych wyrobów. Przeprowa
dzając klasyfikację, pozwalającą na wyodrębnienie grup przedmiotów, dla których  
rozkład zawartości domieszek jest normalny, wyróżniono 29 grup (w 1960 r., przy 
2302 analizach rozróżniono 12 takich grup). N ie udało się  jednak powiązać żadnej 
z tych grup z jakimś określonym ośrodkiem produkcyjnym 2. Referat wywołał

1 Por. np. w  n iże 3/19*62 „Kwartalnika” artykuł; J. K o w a l c z u k  i T. S t o p -  
k a, Badania m agnetyczne w  eksploracji stanowisk archeologicznych.

2 Por. o tych badaniach w  artykule J. Piaskowskiego Określanie pochodzenia 
dawnych przedm iotów  na podstaw ie analizy cech w  niniejszym numerze .K w ar
talnika” s. 62.
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żywą dyskusję i wystąpienia krytyczne. W iększość dyskutantów nie uwzględniała  
jednak faktu, że zarówno metoda H. Kleina, jak i Wszystkie inne sposoby określa
nia pochodzenia dawnych wyrobów, są — i muszą być — koncepcjami, statystycz
nymi, stąd też i w szelka dyskusja nad nim i m usi być prowadzona na płaszczyźnie 
metod i interpretacji statystycznych.

Dwa dalsze referaty dotyczyły technologii odlewania m ieczów w  epoce brązu
i na ziemiach naddunajskich (H. J. Hundt z Wiesbaden) i w  środkowych Niem czech  
(G, Ttillig z Halle). W obu wypadkach autorzy stosowali badania defektoskopowe.

Wśród siedmiu referatów na sesji, której tem atem  było żelazo, aż trzy repre
zentowały osiągnięcia ośfródka krakowskiego. K. Bielenin z Krakowa om ówił m etody  
bidań  archeologicznych i metalurgicznych nad starożytnym  hutnictwem  żelaza 
w  rejonie Gór Św iętokrzyskich3, ilustrując referat licznym i ilustracjam i, m .in . 
fotografiami wykonanym i z helikoptera. Następnie E; Nosek z Krakowa przedsta
w iła  nowe metody badań dawnych przedmiotów żelaznych. Starała się  ona w nio
skować o strukturze metalu, zanim uległ korozji, na podstawie obserwacji m eta
lograficznych produktów tego procesu, przede wszystkim  jednak zastosowała m ikro- 
śondę elektronową do badań składu chemicznego (jakościowego) wtrąceń żużla 
w  dawnych wyrobach żelaznych. Metoda ta — jakkolwifek już opublikowana w cześ
niej -przez O. Schaabera z  Bremy — w yw ołała duże zainteresowanie dyskutantów, 
rozszerza ona bowiem znacznie możliwość badań dawnych przedm iotów m etalo
wych.

Początkom m etalurgii żelaza z Zakaukazji i Małej Azji (XIV—V w. p.n.e.) po
święcony był referat T. Mikeladze i  P. M. Abramaszwilego z Tbilisi; autorzy oparli 
się tu jedynie na typologii. Natomiast ,W oparciu o badania m etaloznawcze B. A. 
Szramko z Charkowa om ówił technologię żelaza u plemion scytyjskich w  VII—IV w. 
p.n.e.

Sesję zakończyły dwa ogólne referaty: autora niniejszego sprawozdania o za
stosowaniu danych technologicznych w  prehistorii (a w  szczególności w  historii 
rozwoju i rozpowszechniania techniki oraz przy śledzeniu zmian etniczych) i R. 
Fleinera z Pragi o znaczeniu i wykorzystaniu źródeł technologicznych dla archeo
logii i historii. R. Pleiner, który przewodniczył sekcji I, powiadomił ponadto o pro
jekcie zorganizowania międzynarodowej komisji do badań dawnej m etalurgii żelaza.

Dyskusje prowadzono' na poszczególnych sesjach sekcji I w skazyw ały wpraw
dzie na duże zainteresowanie słuchaczy zagadnieniami nowych m etod badawczych
i historią techniki (dyskutanci niejednokrotnie wskazywali przy tym  na poważne 
osiągnięcia badań dawnego hutnictwa, żelaza i wyrobów żelaznych w  Polsce), jednak 
w  obradach tej sekcji uczestniczyli przeważnie tylko przedstawiciele dyscyplin  
specjalistycznych, a udział archeologów był jedynie nieznaczny.

Jerzy P iaskow ski

Francja

X  MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM RENESANSU W TOURS

Od dziesięciu lat przy uniwersytecie w  Tours działa Ośrodek Badań nad Re
nesansem (Centre dîËtudes Supérieures de lą Renaissance). Najważniejszą formą 
jego działalności są; po pierwsze, publikacje dyrektora Ośrodka, w ielkiej m iary fi-

3 Por. na ten tem at m. in.: M. R a d w a n ,  M éthodes appliquées en Pologne 
dans les recherches sur la sidérurgie ancienne des Monts Sainte-C roix. „Organon”, 
1965, t. 2.


