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odwiedził Warszawę, gdzie Feliks Paweł Jarocki oprowadził go po Gabinecie Zoo-
logicznym wysoko ocenionym przez gościaг. Można też dodać, że jako filozof wpły-
nął na naszych wielkich poetów romantycznych: Zygmunta Krasińskiego i Juliu-
sza Słowackiego s. 

Andrzej Abramowicz 
(Łódź) 

DOROCZNE ZEBRANIE KOMISJI HISTORII STAROŻYTNEJ METALURGII 
ŻELAZA U.I.S.P.P. W BO ARIO FERME (12-16 PAŹDZIERNIKA 1988) 

W dn. 13-16 października 1988 odbyło się międzynarodowe Sympozjum Komisji 
Starożytnej Metalurgii Żelaza U.I.S.P.P. w Boario Ferme, określone jako I Sympo-
sio Valle Camonica 1988. 

Na Sympozjum, które przygotowała — jako przewodnicząca Komitetu Orga-
nizacyjnego — prof. Nina Cuomo di Caprio przybyło ponad 50 uczestników, wśród 
których znaleźli się historycy hutnictwa żelaza ze Szwecji, Francji, Wielkiej Bry-
tanii, Republiki Federalnej Niemiec, Norwegii, Czechosłowacji, Węgier i Polski. Licz-
nie reprezentowane było grono historyków włoskich, zainteresowanych dawnym 
hutnictwem żelaza. 

Uroczyste otwarcie Sympozjum odbyło się w budynku Zarządu Gminy Valle 
Camonica. Przybyłych powitał Prezydent Gminy E. Tarsia, a następnie Sekretarz 
Komisji R. Pleiner (Praga, CSRS) krótko omówił działalność Komisji w ostatnim 
okresie i poinformował o dalszych planach, m. in. o przygotowaniach do następ-
nego Sympo^um, które odbędzie się w 1989 r. w Polsce. Wypowiedź tę uzupełnił 
członek Komisji, G. Sperl (Leoben, Austria). Następnie przedstawiono historyczny 
rys działalności lokalnego hutnictwa żelaza w okresie władzy Wenecji (O. Franzo-
ni), panowania Napoleona i Austrii (G. Maculotti) oraz udział hutnictwa żelaza 
w industrializacji okolicy (C. Simoni). 

W drugim dniu obrad, R. Tylecote (W. Brytania) wystąpił z wprowadzeniem 
do tematu obrad, którym był wczesny okres stosowania procesu pośredniego wy-
topu żelaza (wielki piec — fryszerka). 

Z kolei G. Magnusson (Szwecja) omówił znaczenie rodzaju rudy dla inicjacji 
procesu wielkopiecowego, zaś E. Thorlander (Szwecja) rozważał możliwości poja-
wienia się tego procesu przed XVI wiekiem. Kolejno trzej historycy włoscy M. Ca-
legari, M. Cima i E. Baraldi w kolejnych referatach przedstawili dane o stosowa-
niu „pieców breściańskich" w XV-XVII w. Po przerwie temat ten kontynuowali 
G. Ferri Piccaluga i P. Turetti, zaś P. Benoit (Francja) przedstawił początki sto-
sowania wielkich pieców we Francji w XIV i XV w. Dwaj następni francuscy 
historycy, I. F. Beihoste i P. Peyer (w zastępstwie — P. Benoit) omówili w swych 
referatach stosowanie pieców „bergamskich" w Delfinacie (Francja). 

W popołudniowej i wieczornej sesji drugiego dnia obrad wygłosili referaty: 
G. Sperl (Austria) Zmiany technologii produkcji żelaza w Styrii w 1760 roku, 
J. Piaskowski Metalografia pierwszych przedmiotów żelaznych znalezionych w Pol-

' A. A b r a m o w i c z : Dalecy i bliscy. Szkice z dziejów archeologii. „Acta Ar-
chaeologica Lodziensia" 1974 nr 23 s. 13-27. 

8 A. A b r a m o w i c z : Idee, rzeczy i maski (Jacques Boucher de Perthes: 1788-
1868). „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi" 
Seria Archeologiczna nr 35 (w druku). 
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see i wytworzonych metodą pośrednią (wielki piec — fryszerka) i E. Nosek (wspólne 
opracowanie z St. Miczulskim) Cacciowie w Polsce. Historia pierwszego wielkiego 
pieca w Polsce. Tematykę historii hutnictwa żelaza przedstawili w dalszych refe-
ratach autorzy włoscy (G. Ferni), m. in. omawiając technikę katalońską (L. Salvi) 
i katalońsko-liguryjską (P. Rossi) oraz produkcję żelaza w Locarno Valsesia (M. Tiz-
zoni). Ponadto obróbkę metalu w arsenale w Turynie w XVIII w. przedstawił 
V. Marchis). Przewidziany w programie referat o technologii przeróbki złota w Val-
le Anzasca nie został wygłoszony. 

W trzecim dniu obrad uczestnicy Sympozjum zwiedzili dawne tereny wydo-
bycia rudy żelaznej i pozostałości dawnego zakładu wielkopiecowego w Dezzo, kuź-
nię i młyn z napędem wodnym oraz muzeum etnograficzne w Schilpario, posiada-
jące, m. in. liczne okazy związane z dawnym hutnictwem. 

W czwartym i ostatnim dniu obrad historycy włoscy referowali problemy hut-
nictwa żelaza we Włoszech w X-XI w. (C. Liborio, T. Marini, A. S torii), a w szcze-
gólności na Sycylii (S. Florilla) i w Toskanii (R. Francovich, T. Mannoni) oraz 
w rejonie Alp (R. Vergani). Technikę wytopu żelaza w niskich piecach korsykań-
skich w XVI-XIX wieku przedstawił M. Mattioli. 

Dalsze referaty wygłosili: R. Pleiner (CSRS) Technologia wczesnośredniowiecz-
nych kowali w Pradze, J . Gömöri (Węgry) Produkcja żelaza na Węgrzech w XVI-
XVIII w. i H. Moesta (Rep. Federalna Niemiec) Zgrzewanie stali i miecze japońskie. 

Obecnie Muzeum Archeologiczne w Krakowie rozpoczęło przygotowania do na-
stępnego sympozjum Komisji, jakie odbędzie się w Kielcach w połowie września 
1989 r. 

Jerzy Piaskowski 
(Kraków) 

CZTERDZIESTA ROCZNICA ZAŁOŻENIA EISENBIBLIOTHEK 
W LANGWIESEN KOŁO SCHAFFHAUSEN (SZWAJCARIA) 

W dniu 31 grudnia 1948 roku, firma Georg Fischer A. G. w Schaffhausen 
(Szwajcaria), znany w świecie producent maszyn i aparatury odlewniczej (m. in. 
linii automatycznych i aparatury do badań piasków i mas formierskich) utworzyła 
fundaję pod nazwą „Eisenbibliothek Stiftung der Georg Fischer Aktiengesell-
schaft". 

Od tego czasu biblioteka, utworzona w zabytkowym klasztorze w Langwiesen 
koło Schaffhausen kolekcjonuje dawne dzieła, dotyczące metalurgii żelaza oraz nauk 
pokrewnych, jak geologia, mineralogia i górnictwo. Biblioteka jest zobowiązana do 
nieodpłatnego udostępniania posiadanych dzieł wszystkim zainteresowanym, oraz 
do fundowania stypendiów absolwentom wyższych i średnich szkół, pragnącym 
pracować nad historią metalurgii żelaza. 

Zgodnie z postanowieniami statutu Zarząd fundacji składa się z 3-5 osób, po-
siada do pomocy radę, liczącą 8-15 członków. 

Biblioteka zgromadziła już około 35 000 tytułów, przede wszystkim dzieł 
z XVI-XX wieku, w tym także różnych rękopisów i opracowań monograficznych, 
dotyczących historii hutnictwa żelaza. 

Wśród nich znalazły się tak wybitne dzieła jak: V. Biringuccio De la Pirotech-
nia (1540), G. Agricola De re metallica (1556), Albert Wielki De mineralibus (1559), 
C. Gesner De omni rerum fossilium (1565), L. Ercker Beschreibung der allerfür-
nemisten mineralischen Ertzt und Bergwerksarten (1574), a także liczne encyklope-
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