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Przejścia te stały się przyczyną jego choroby, z której już się nie wydźwignął. 
Zmarł we Włoszech w r. 1865 borykając się z nędzą i opuszczeniem. 

Większość zamieszczonych w omawianym tomie rozpraw została zaopatrzo-
na w bibliografię; należy żałować, że zasady tej nie stosowano konsekwentnie 
i że nie objęła ona wszystkich pozycji. W sumie otrzymaliśmy ciekawy zestaw 
prac związanych z jednym określonym regionem kraju, z jednym rodem, którego 
przedstawiciele poświęcali się nauce przez okres całego wieku. 

Łomżyńskiej sesji, która może być przykładem dobrze pojętej współpracy 
centralnych ośrodków badawczych z regionalnymi, przewodniczył prof, dr Sta-
nisław Herbst. Jednak nie oglądał on już jej pokłosia w druku. Stanął temu 
na przeszkodzie jego zgon, który nastąpił dnia 24 czerwca 1973 r. Autorzy książ-
ki poświęcili ją pamięci uczonego, tym gestem żegnając zmarłego. 

Ryszard Ergetowski 

Kazimierz B i e l e n in : Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach 
Switęokrzyskich. Warszawa—Kraków 1974. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
259 s. 128 ryc., XXVI tabel, sum. rez. 

Na półkach księgarskich ukazało się od dawna oczekiwane monograficzne 
opracowanie starożytnego ośrodka górniczo-hutniczego w Górach Świętokrzyskich. 
Omawiana praca jest skrótem rozprawy doktorskiej K. Bielenina z 1963 roku 
— poszerzonym o rezultaty badań terenowych osiągnięte do 1970 roku. Łącznie 
obejmuje ona wyniki 15-letnich prac badawczych prowadzonych na stanowi-
skach dymarskich i osadniczych oraz na stanowisku górniczym w Rudkach. 

Rozdział 1 zawiera omówienie geologicznych i geograficznych warunków roz-
woju starożytnego górnictwa i hutnictwa świętokrzyskiego. Przedstawiając krót-
ko złoża rud żelaznych podkreślono ich niejednolity charakter. Obok dużego 
złoża pirytu, hematytu i syderytu w Rudkach występuje bowiem szereg innych, 
mniejszych złóż rud żelaza — syderytowych, hematytowych i limonitowych — 
w formie gniazd, soczewek i pokładów. Ponieważ występują one bezpośrednio 
na omawianym obszarze lub w jego bliskim sąsiedztwie, należy założyć, że 
wszystkie złoża mogły być eksploatowane w starożytności. Bogactwo lasów gwa-
rantowało dostatek paliwa, natomiast urodzajne lessy opatowsko-sandomierskie 
były bazą żywnościową świętokrzyskich hutników. 

W rozdziale 2 autor przedstawia początki badań nad hutnictwem święto-
krzyskim (działalność J. Samsonowicza, M. Radwana i S. Krukowskiego w okre-
sie międzywojennym). Przypomina również o akcji przetopu żużla przez miejsco-
wy przemysł hutniczy w latach 1930—1939, która praktycznie uniemożliwiła do-
kładne ustalenie ogólnej ilości żużla, a tym samym globalnej ilości wyproduko-
wanego w starożytności żelaza. Z cytowanych zapisków archiwalnych dowiadu-
jemy się, że tylko jedna huta w Nowym Bytomiu przetopiła w okresie między-
wojennym ponad 100 tysięcy ton żużla, przy czym liczba ta odnosi się również 
do żużla z dymarek średniowiecznych. 

Rozdział 3 zawiera omówienie 15-letnich badań archeologicznych w święto-
krzyskim okręgu dymarskim. Zważywszy unikalny w skali europejskiej cha-
rakter i zasięg badanych stanowisk prace te wymagały opracowania nowator-
skiej metodyki i techniki badawczej. Toteż w rozdziale tym znajdujemy szereg 
wniosków metodycznych cennych nie tylko przy badaniu stanowisk hutni-
czych. 

Badaniami wykopaliskowymi starano się objąć całe stanowiska żużla. Wy-
raźny układ wkopanych w calec kotlinek uzyskiwano, z reguły, dopiero na po-
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ziomie calca lessowego. Za podstawową zasadę przyjęto uzyskanie całościowe-
go poziomego obszaru badanego piecowiska. Początkowo eksplorowano wszyst-
kie kotlinki, później, kiedy stwierdzono, że wypełniska kotlinek są w zasadne 
analogiczne, ograniczono się do uzyskania dobrego obrazu układu pieców, a na-
stępnie badano tylko niektóre wybrane kotlinki. W roku 1958 rozpoczęto bada-
nie stanowisk eksploatowanych do wtórnego wytopu. Pozwoliło to określić układ 
i ilość pieców na piecowiskach zniszczonych. Ponieważ z góry wiadomo było, 
że badaniami wykpaliskwymi będzie można objąć tylko nieliczną część sta-
nowisk, dużą rolę przywiązuje się do rejestracji i inwentaryzacji stanowisk. 
Doskonałe wyniki dała ankieta, dzięki której zarejestrowano prawie 1000 no-
wych stanowisk. Ankietk pozwoliła również na zarejestrowanie szeregu sta-
nowisk osadniczych, z których — według wstępnych badań — 20°/o możemy od-
nieść do czasów średniowiecznych, a pozostałe związane są z osadnictwem star-
szym. Cenne wnioski wyciągnął autor z analizy nazw pól, na których występuje 
żużel. 

Następnie K. Bielenin omawia zastosowanie metod geofizycznych. Użycie 
magnesu przy badaniu piecowisk pozwoliło wykryć w ich rejonie metaliczne 
żelazo i prażoną rudę. Istnienie silnego anomalnego pola magnetycznego w re-
jonie dużych piecowisk skłoniło do użycia wagi magnetycznej. Wykreślona w 
wyniku pomiarów mapa izoanomalii magnetycznych pozwala na dokładną loka-
lizację piecowiska, określa jego typ, a w przypadku badania większego zespołu 
dymarskiego pozwala nawet na dokładną lokalizację poszczególnych pieców. 
Prowadzone badania wykazały również przydatność metody elektrooporowej, 
szczególnie przy wykrywaniu śladów warstwy kulturowej piecowisk zniszczo-
nych oraz obiektów przemysłowych i mieszkalnych, których nie wykrywa waga 
magnetyczna. Najlepsze wyniki — zdaniem autora — można jednak osiągnąć 
przy zastosowaniu magnetometru protonowego, użytego po raz pierwszy w 1965 
roku w Słupii Nowej. 

Dużą rolę odegrały obserwacje z powietrza prowadzone w latach 1932—1967. 
Pozwoliły one nie tylko odkryć wiele nowych stanowisk, lecz także zidentyfi-
kować i ustalić całe ich zespoły. Równolegle prowadzone były badania na tere-
nie kopalni „Staszic" w Rudkach, gdzie w roku 1956 natrafiono na stare wyro-
biska górnicze, oraz na powierzchni w rejonie kopalni w celu ustalenia chro-
nologii osadnictwa. 

Badania metaloznawcze rudy i surowca żelaznego obejmują chemiczną ana-
lizę ilościową, spektralną analizę jakościową oraz badanie żużla pod wzglę-
dem petrograficznym. Ustalono temepraturę topnienia żużla, a wynikłe w trak-
cie badań trudności interpretacyjne skłoniły do zapoczątkowania badań doświad-
czalnych nad dawnym wytopem żelaza. Pozwoliły one na częściową rekonstruk-
cję starożytnego procesu dymarskiego. Wytopy doświadczalne są w dalszym 
ciągu kontynuowane — autor sygnalizuje, że pod kierunkiem W. Różańskiego 
przygotowywane jest monograficzne opracowanie tego zagadnienia. 

Rozdział 4 poświęcony został chronologii i stosunkom osadniczym regionu 
świętokrzyskiego. Na badanych stanowiskach autor wyróżnia dwa rodzaje warstw 
kulturowych: warstwę kulturową stanowiska osadniczego z działalnością dy-
marską oraz warstwę kulturową stanowiska dymarskiego bez śladów trwałej 
działalności osadniczej. Duże piecowiska lokalizowane były poza osadami. Fakt 
ten oraz niewielka ilość materiału ceramicznego, jego jednostronność i mała 
zmienność w zakresie form i techniki wykonania, utrudniają przeprowadzenie 
ścisłego datowania poszczególnych stanowisk. Dotychczasowe badania pozwala-
ją odnieść najstarsze materiały ceramiczne związane z małymi piecowiskami dy-
marskimi do II —-I w. p.n.e. Z okresem wczesnorzymskim związana jest dzia-
łalność mał'ych kilkupiecowych stanowisk, z których większość rozwija się w 
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III i IV w. n.e. Przekształcenie drobnej wytwórczości dymarskiej w produkcję 
przemysłową — świadectwem której są duże piecowiska uporządkowane — do-
konuje się prawdopodobnie już we wczesnym podokresie rzymskim. Niezwykle 
cenne jest opublikowanie pierwszego pomiaru metodą C14 próbki węgla ze sta-
nowiska Grzegorzewice 1. Wiek próbki określony na 1960±140 jest wcześniejszy 
od dotychczasowych datowań. Zastosowanie tej metody na szerszą skalę pozwoli, 
zdaniem autora, na uchwycenie czasu trwania piecowisk uporządkowanych, 
a szczególnie związku dymarskiego pieca zagłębionego z okresem wczesnośrednio-
wiecznym. 

W rozdziale 5 autor przeprowadza rekonstrukcję świętokrzyskiego pieca dy-
marskiego. Składał się on z zagłębionej w ziemię kotlinki oraz naziemnego szy-
bu (ryc. 28 zawiera błędne oznaczenia tych części). Interesująca jest rekonstruk-
cja szybu, który budowany był z glinianych „cegieł" w kształcie prostokąta 
a łączonych za pomocą zaprawy składającej się z iłu lub gliny schudzonęj pias-
kiem. Dane archeologiczne pie pozwalają natomiast na jednoznaczną rekon-
strukcję dmuchu stosowanego w pracy dymnarki świętokrzyskiej. W dalszej 
części rozdziału autor omawia warianty świętokrzyskiego pieca dymarskiego. 
Wyróżnia on 4 odmiany: „Kunów 1", „Kotlinka świętokrzyska 1", „Kotlinka 
świętokrzyska 2", oraz „Kowalkowice", przy czym wszystkie one są dymarski-
mi piecami szybowymi typu kotlinkowego. 

Rozdział 6 zawiera omówienie procesu redukcji żelaza, tworzenie się łupki 
i jej wstępnej przeróbki. Autor zwraca uwagę, że piec świętokrzyski mógł pra-
cować zarówno przy zastosowaniu dmuchu sztucznego, jak i naturalnego. Na-
leży również podkreślić fakt, że zbadane przedmioty żelazne — odkryte w 
warstwach starożytnych osad Gór Świętokrzyskich — wykonane były z żelaza 
wysokofosforowego. W rozdziale tym autor omawia również koncepcję „metalu 
świętokrzyskiego" J. Piaskowskiego. Przyjmując samą koncepcję poszukiwań 
cech metalu za słuszną, K. Bielenin stwierdza jednocześnie, że zagadnienie to 
jest bardzo złożone i wymaga wielu dalszych badań nie tylko w skali jednego 
kraju. Za sprawę otwartą uważa on problem kryteriów metaloznawczych dla 
datowania wyrobów żelaznych. 

W rozdziale następnym (7) autor zajmuje się zagadnieniem podstaw surow-
cowych starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. Po krótkiej charakterystyce 
miejscowych złóż rud żelaznych następuje szczegółowe omówienie prac badaw-
czych na terenie kopalni „Staszic" w Rudkach. Pozwoliły one na ^wyciągnięcie 
szeregu wniosków dotyczących dawnej techniki górniczej, natomiast chronolo-
gia dawnych wyrobisk oparta jest o nieliczny przypowierzchniowy materiał ce-
ramiczny, odnoszący wyrobiska do późnego okresu wpływów rzymskich. 

W kolejnym rozdziale (8) autor omawia otrzymywanie węgla drzewnego bę-
dącego paliwem w procesie dymarskim. Po opisaniu odkrytych pozostałości sta-
nowisk węglarskich przechodzi do charakterystyki rodzajów i gatunków drewna 
zwęglanego w starożytności. Przewagę stanowił węgiel drzew szpilkowych, 
głównie sosny. Z drzew liściastych, które stanowiły 28%, najczęściej wykorzy-
stywano drewno topoli, buka i dębu. Doświadczalne zwęglanie drewna w zre-
konstruowanym mielerzu typu świętokrzyskiego pozwoliło przyjąć masę otrzy-
mywanego węgla na 2,5 do 4 m sześciennych, co odpowiada 350—630 kg węgla. 

Rozdział 9 zawiera obszerną charakterystykę świętokrzyskich piecowisk dy-
marskich. W ich obrębie autor wydziela dwa zasadnicze rodzaje — piecowiska 
nieuporządkowane i uporządkowane. Pierwsze z nich mają przypadkowy układ 
pieców, natomiast cechą drugich jest geometryczny układ kotlinek. W ramach 
piecowisk uporządkowanych wyróżnić można siedem typów. Zdecydowanie prze-
waża typ piecowiska składający się z dwóch ciągów czwórek pieców a liczący 
średnio 112 kotlinek. Wszystkie omawiane stanowiska dymarskie znajdowały 
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się na stokach wzniesień. Na podstawie dotychczasowych badań wyróżnić można 
kilka stanowisk wielopiecowiskowych. Przeciętne stanowisko uporządkowane za-
wierało 93 piece. 

Ostatni rozdział omawianej pracy poświęcony jest społeczno-ekonomicznym 
aspektom starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego. W oparciu o dotychczaso-
we badania, autor dochodzi do wniosku, że średniej wielkości zakład dymar-
ski pracował jeden sezon, natomiast największe piecowiska mogły powsta-
wać w ciągu 1—3 sezonów. Przeciętne piecowisko uporządkowane (93 wytopy) 
dostarczało około 1,8 tony żelaza, przy zużyciu 18 ton rudy i 20 ton węgla drzew-
nego. Pierwszy wynik otrzymany metodą C u skłania autora do przesunięcia po-
czątków piecowisk uporządkowanych do przełomu er. Globalna produkcja hut-
nictwa świętokrzyskiego kształtowała się w granicach 3800—5400 ton. Okres 
dymarskiej produkcji uporządkowanej autor wiąże z istnieniem dużej włas-
ności ziemskiej, a powstanie dużych piecowisk uporządkowanych wskazuje — 
jego zdaniem — na okres związku plemion i rozkwit demokracji wojskowej. 
Dyskusyjne jest natomiast ujęcie zgadnienia zbytu wyprodukowanego żelaza. 
Autor stwierdza, że „oprócz zaopatrywania w żelazo terenów i plemion sąsied-
nich, prawdopodobnie istniała również produkcja obliczona na chłonny rynek 
prowincji rzymskich". Wydaje się, że problem ten jest niezwykle złożony, a przy 
obecnym stanie badań próby jego rozwiązania mają charakter czysto hipote-
tyczny. W chwili obecnej już sama kwestia zaopatrywania plemion kultury 
przeworskiej w żelazo świętokrzyskie wydaje się być bardzo skomplikowana. 
Dwa duże ośrodki hutnicze — strzelecko-opolski i mazowiecki wskazują na duże 
zróżnicowanie lokalnej produkcji dymarskiej. Jednocześnie — co podkreśla R. 
Pleiner — gęstość drobnych warsztatów hutniczych, których pozostałości znamy 
ze znacznej części całościowo przebadanych osad kultury przeworskiej, wyka-
zuje zbieżność z innymi pozarzymskimi terenami Europy. Brak jest również do-
wodów świadczących o wyjątkowej pozycji hutników świętokrzyskich. Chociaż 
sprawą oczywistą jest, że produkcja piecowisk świętokrzyskich wielokrotnie 
przewyższała miejscowe zapotrzebowanie, przytoczone fakty nakazują szczegól-
ną ostrożność przy próbach określania rynku zbytu. O ile jednak możemy 
przyjąć, że ludność kultury przeworskiej używała wyrobów z metalu święto-
krzyskiego (ale nie wiemy, jakich terenów objętych tą kulturą to dotyczy 
oraz nie znamy nawet w przybliżeniu roli, jaką odegrał ten metal u wymie-
nionych grup ludzkich), o tyle należy stwierdzić, że nie mamy żadnych dowodów 
na poparcie hipotezy o istnieniu produkcji dla prowincji rzymskich. 

Zakończenie omawianej pracy stanowi zestawienie stanowisk starożytnego 
hutnictwa świętokrzyskiego badanych w latach 1955 — 1970. Składa się ono 
z trzech części: stanowisk osadniczo-dymarskich, dymarskich i górniczych. 

Oceniając ogólnie rozprawę K. Bielenina, będącą rezultatem wieloletnich 
badań autora i licznej współpracującej z nim grupy specjalistów z wielu dzie-
dzin nauki, należy stwierdzić, że wypełniła ona dotkliwą lukę w literaturze przed-
miotu. Jest to bowiem pierwsza wszechstronna monografia starożytnego górnictwa 
i hutnictwa świętokrzyskiego zespołu produkcyjnego, nie mającego analogii 
pod względem wielkości i organizacji wytwórczości na terenie Europy, poza 
granicami Imperium. Znaczenie wyników badań nad rekonstrukcją pieca dy-
marskiego, procesem redukcji żelaza czy otrzymywania węgla drzewnego wy-
kracza daleko poza granice regionu świętokrzyskiego. Dymarski piec zagłębio-
ny jest bowiem formą dominującą w młodszym okresie przedrzymskim i okre-
sie rzymskim na rozległych obszarach Europy środkowej i północnej. Komplek-
sowe ujęcie tematu oraz przystępność tekstu sprawiają, że wiele partii oma-
wianej pracy może być wykorzystanych jako podręcznik. Z postulatów badaw-
czych należy wymienić przede wszystkim uściślenie chronologii, głównie meto-
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dą C14, oraz powiązanie produkcji z procesami osadniczymi. Wymaga to skon-
centrowania się na problemach osadniczych, gdyż obecne i przyszłe badania 
piecowisk świętokrzyskich mają już wartość głównie statystyczną. Niezbędne 
są również szeroko zakrojone badania, mające na celu opracowanie starożytnego 
hutnictwa na całym obszarze kultury przeworskiej. Znaczne dysproporcje, istnie-
jące między stanem wiedzy o ośrodku świętokrzyskim a hutnictwem na pozo-
stałych terenach Polski, uniemożliwiają bowiem obiektywne uchwycenie relacji 
między nimi. Badania takie dałyby podstawę do określenia rynku zbytu pro-
dukcji świętokrzyskiej, a dopiero jego znajomość upoważaniałaby do sprecyzo-
wania roli, jaką ośrodek świętokrzyski odgrywał u schyłku starożytności. 

Krzysztof Gula 

Jânosné F r a t e r : A Magyar Tudomânyos Akademia allondó bizottsagai. 
Budapest 1974, 430 s. Stałe komitety Węgierskiej Akademii Nauk 1854—1949. A 
Magyar Tudomânyos Akademia Kônyvtârânak Kiadvânyai. 

Praca ukazała się w ramach wydawnictw Biblioteki Węgierskiej Akademii 
Nauk. Autorka mówi we wstępie: „O komitetach piszemy w następującym po-
rządku: 1. Krótka resumpcja historyczna; 2. Członkowie komitetów; 3. Roczne 
zestawienie budżetu; (w niektórych latach — z braku danych — wykazujemy 
tylko przewidywane kwoty). 4. Wykaz publikacji (wydanych przez dany komi-
tet — przyp. JP); 5. Wykaz źródeł drukowanych i rękopiśmienniczych dotyczą-
cych historii komitetów (s. 7). Ukazanych zostało 21 komitetów stałych w całym 
okresie ich istnienia, przy czym — rzecz jasna — nie wszystkie powstały na 
początku wymienionego w tytule okresu, lecz wykształciły się w miarę warun-
ków i potrzeb środowiska naukowego oraz sytuacji kraju. W założonej w roku 
1825 Akademii, dopiero ćwierć wieku później, — z uwagi na różnorodne trud-
ności, wśród nich przede wszystkim na ucisk narodowy, a potem Wiosnę Lu-
dów i jej następstwa •— w 1854 roku doszło do utworzenia pierwszego stałego 
komitetu. Był to Komitet Nauk Historycznych (nb. któremu Autorka poświęciła 
najwięcej miejsca, bo przeszło 50 stron). Po nim sukcesywnie zaczęły powsta- „, 
wać inne komitety, których wykaz chronologiczny (s. 395—396) i alfabetyczny 
(s. 397—398) stanowi istotną pomoc dla korzystającego z omawianej pracy. 

Autorka w czterech rozdziałach przedstawiła poszczególne komitety, a mia-
nowicie: „Komitety podległe Prezydium i Dyrekcji Węgierskiej Akademii Nauk", 
„Komitety Wydziału I WAN Filologii i Sztuk Wyzwolonych", „Komitety Wy-
działu II WAN Filozofii, Nauk Społecznych i Historii", „Komitety Wydziału III 
WAN Nauk Matematycznych i Przyrodniczych". Treść poświęcona kwestiom zwią-
zanym z tymi komitetami zajmuje prawie 300 stron książki. Ponadto, co nie-
wątpliwie jest cennym uzupełnieniem zagadnienia tytułowego, około 100 stron 
obejmuje rozdział pt. „Inne komitety WAN", wśród których autorka zajęła się 
powstałymi z różnych okazji lub wyłonionymi bezpośrednio po II wojnie świa-
towej. 

Publikacja ma charakter źródłowy, autorka pisze bowiem, że celem książki 
jest ,,by źródłami służyła historykom do napisania dziejów półtora wieku liczą-
cej Akademii" (s. 3). Każdy więc badacz zajmujący się całością lub fragmen-
tem historii WAN będzie musiał zapoznać się z książką J. Frater, która pozwoli 
mu ominąć żmudne poszukiwania archiwalne lub przynajmniej znacznie skróci 
okres kwerendy. 

Na szczególną uwagę zasługuje krótka historia poszczególnych komitetów 
zamieszczona na początku każdego podrozdziału zajmującego się danym korni-


