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sanych zabiegów konserw atorskich. Odsłoniły 
zresztą oryginał nie tylko w sensie dosłow
nym, ale i pozwoliły wejrzeć bliżej w sam 
sposób malowania: a rty sta  budował kom pozy
cję zestawiając, nie zaś wiążąc poszczególne 
wolum iny postaci. Każda z nich posiada od
dzielne założenia barwne, które nie oddziały
w ają wzajem nie na siebie ani refleksam i, ani 
innym i powiązaniami kolorystycznym i, a 
współgrają na zasadzie kontrastów  lub ne

utra lnych  uzupełnień. Tak więc dom inuje w 
kompozycji p lastyka modelowania postaci, m i
mo całego bogactwa kolorów tego uroczystego 
zgromadzenia.

dr Bożena Steinborn 
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A PAINTING BY JAN VAN BRONCHORST REVEALED FROM BENEATH THE OVERPAINTINGS

The technological examinations of the seventeenth- 
century painting which was displayed in 1970 in the 
National Museum, Wrocław have shown th a t it was 
overpainted for several times. In the left lower corner 
of that painting, whose subject is the Vintage Feast, 
a figure of erot has been revealed. Basing on num er
ous analogies the authors of the present report a t tr i
bute the painting in question to the Dutch painter, 
named Jan  van Bronchorst (ca. 1603—1661). Such a ttr i

bution is, in the first line, suggested by the composit
ion of some figures and also their positioning (posi
tions of their heads, direction of sights and gestures 
of hands).

The most close analogies can be found in the painting 
titled “The Concert” by Bronchorst that is now kept 
in the museum at Brunswick.

BOGDAN BALCER

NA ODSIECZ STAROŻYTNYM KOPALNIOM KRZEMIENIA

W epoce kam ienia i we wczesnej epoce brązu 
w ielkim  bogactwem  naturalnym  naszych ziem 
były złoża krzem ienia, które w ystępują głów
nie na południu Polski. K rzem ień odgrywał 
ważną rolę jako surowiec do w yrobu podstaw o
wych narzędzi pracy i broni. Początkowo zbie
rano go tylko z powierzchni, ale już w  górnym  
paleolicie, 20 000 lat temu, powstały na teren ie  
Polski pierwsze odkrywkowe kopalnie krzem ie
nia, a w neolicie, przed ponad 5000 lat, kopal
nie podziemne. Rozwój górnictwa, krzem ienia 
trw ał nieprzerw anie do wczesnej epoki brązu 
i zakończył się przed około 3500 laty, k iedy to 
m etal został wprowadzony do powszechnej 
produkcji narzędzi i natu ralną koleją rzeczy 
uczynił krzem ień surowcem mało użytecznym .

W długim  okresie ożywionej eksploatacji k rze
m ienia istn iały  na naszych ziemiach dw a głów
ne regiony starożytnego górnictwa. P ierw szy 
rozciąga się w  paśmie długości około 100 km  
na północ i wschód od Gór Św iętokrzyskich 
w województwie kieleckim, kończąc się w za
chodniej części województwa lubelskiego. W y
dobywano tam  różne rodzaje krzem ienia, w y
stępujące w mezozoicznych, ju rajsk ich  i k re 
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dowych skałach wapiennych. W zachodniej 
części tego pasm a, na północnych stokach Gór 
Św iętokrzyskich, gdzie eksploatowano krze
m ień czekoladowy (zwany tak od charak te ry 
stycznego zabarwienia) znane są ślady 17 ko
palń prehistorycznych. Leżą one w powiatach 
Radom, Szydłowiec i Starachowice. W okrę
gu północno-łysogórskim równocześnie z krze
mieniem  w ydobyw ano hem atyt, stosowany 
jako barw nik używ any do pokryw ania ciał 
w czasie uroczystości obrzędowych. We 
wschodniej części świętokrzyskiego regionu 
górnictwa odkryto osiem następnych kopalń: 
sześć w powiecie Opatów i dwie w  powiecie 
K raśnik. W ydobywano tam  krzem ień pasia
sty, czekoladowy, ożarowski i świeciechowski.

Drugi region prehistorycznego górnictwa 
krzem ienia —■ to Ju ra  Krakowska-Częstochow- 
ska, skąd pochodzą różne odm iany krzem ienia 
jurajskiego. Znam y stam tąd dwie kopalnie ne
olityczne, lecz w iele czeka jeszcze na odkry
cie.

Kopalnie krzem ienia były jednocześnie cen
tram i w stępnej produkcji krzem ieniarskiej,



gdyż surow iec przetw arzano bezpośrednio po 
wydobyciu. Celem produkcji było przygoto
wanie półsurowca i półwytworów, z których 
w ytw arzano narzędzia pracy i walki.

M ateriały  z kopalń krzem ienia są bezcennym 
źródłem  do badań zagadnień techniczno-orga
nizacyjnych i gospodarczo-społecznych związa
nych z rozw ojem  społeczeństw zam ieszkują
cych nasze ziemie. Zasięg oddziaływania 
ośrodków eksploatacji i produkcji krzem ieniar- 
skiej przekraczał znacznie dzisiejsze granice 
naszego k raju . Znajdowane daleko od miejsca 
w ydobyw ania w yroby krzem ienne z surowców 
św iętokrzyskich i podkrakow skich dowodzą 
ożywionych kontaktów  i związków łączących 
plem iona zamieszkujące tery to ria  Europy 
Środkowej.

W edług oceny naukowej ogrom na koncentra
cja śladów starożytnego górnictw a w  naszym 
k ra ju  jest w yjątkow ym  zjaw iskiem  w prehi
storii św iatow ej.

Na zabytkow ą wartość kopalń krzem ienia 
składają się trzy  podstawowe elem enty: 1) śla
dy  w yrobisk górniczych w ystępujące pod po
w ierzchnią ziemi, 2) krajobraz nakopalniany, 
k tó ry  tw orzą powierzchniowe usypiska pło- 
nej skały w ydobytej przy eksploatacji i zagłę
bienia pozostałe po szybach, 3) ślady  produk
cji nakopalnianej, i obozowisk górników, czy
telne w postaci skupisk odpadków krzem ien
nych i przedm iotów codziennego użytku, w y
stępujących  w powierzchniowych w arstw ach 
ziemi.

W szystkie te elem enty podlegają w m iarę 
upływ u czasu stopniowem u niszczeniu w sku
tek  oddziaływania czynników przyrodniczych. 
Proces ten  szczególnie w ostatn ich  czasach 
uległ gw ałtow nem u przyspieszeniu w w arun
kach rozw oju rolnictwa, budownictw a m ieszka
niowego i przemysłowego.

Praw dziw ą perłą  wśród polskich, a  naw et euro
pejskich obiektów tego typu, jest kopalnia w 
Krzem ionkach (powiat Opatów). P rzetrw ała ona 
do początków XX wieku w stanie nienaruszo
nym , gdyż teren  pokryw ał las. N astępnie pro
ces niszczenia tego obiektu w  w yniku gospo
dark i rolniczej i rabunkow ej eksploatacji w a
pienia został w  porę zahamowany. Cały teren  
kopalni stopniowo, w okresie 50 lat od jej od
krycia, w ykupiono z rąk pryw atnych  i utw o
rzono rezerw at o powierzchni 400 ha. W praw 
dzie plany odpowiedniego zagospodarowania 
rezerw atu  nie zostały jeszcze zrealizowane, lecz 
kopalnia jest zabezpieczona przed niszczeniem.

K atastrofaln ie  natom iast przedstaw ia się stan 
dw udziestu k ilku  innych kopalń znanych z te 
renu  Polski. Leżą one z reguły na w yżynnych 
terenach  pagórkow atych, na stokach wzniesień, 
gdzie upraw a roli wzmogła proces erozji i denu
dacji zboczy, związany z przemieszczaniem się

wr k ierunku  dolin górnych w arstw  podłoża wraz 
z zaw artością zabytkową. P ierw otny krajobraz 
nakopalniany przestaje istnieć. Inw entarze pra
cowni są rozwlekane po powierzchni. Znaleźć 
tam  m ożna miliony wytworów zabytkowych w 
postaci odpadków produkcyjnych i narzędzi. 
W ydobyte przez orkę krzem ienie, których licz
ba w ynosi po kilkadziesiąt okazów na 1 m2, 
u tru d n ia ją  upraw ę roli. Duże okazy w rodzaju 
rdzeni do wyrobu półsurowca i zaczątkowych 
form  siekier są w pierwszej kolejności zbiera
ne przez rolników i usuw ane z pól. Podczas ba
dań kopalni w Swieciechowie (powiat Kraśnik) 
przekonałem  się, że z 2—3-hektarowego pola 
po przeprow adzeniu głębszej orki usuwa się po 
k ilka wozów krzem ieni. Są one wywożone na 
grząski taras zalewowy Wisły, gdzie służą do 
um acniana dróg i zasypywania dołów. Duża 
liczba krzem ieni na polu jest w Swieciechowie 
uznana przez rolników za m iarę niegospodarno
ści. Na terenach innych kopalń można zaobser
wować ogromne usypiska krzem ieni usuniętych 
z pól górniczych. Rosną one z roku na rok, 
a m ożna wśród nich znaleźć m nóstwo in tere
sujących form  zabytkowych, w yrw anych ze 
swoich zespołów i pozbawionych pełnej w arto
ści naukow ej.

Tak dokonuje się na naszych oczach zagłada 
w ielu kopalń. W publikacji dotyczącej badań 
prow adzonych w okręgu północno-łysogórskim 
doc. d r R. Schild gorąco apelował już do władz 
konserw atorskich o zainteresowanie się tym  
problem em . Skoro stać nas było na wykupienie 
z w ielkim  rozmachem 400 ha ziemi dla ratow a
nia jednej tylko kopalni krzem ionkowskiej, 
można by  również powykupywać choćby nie
wielkie, w ytypow ane przez specjalistów  partie 
innych kopalń. W yobraźmy sobie, że 10°/o po
w ierzchni rezerw atu krzemionkowskiego, tzn. 
40 ha, to  dw uhektarow e fragm enty  terenu dwu
dziestu innych kopalń. Mogłyby one przetrw ać 
w obecnym  stanie jako rodzaj próbek do badań 
dla nas i przyszłych pokoleń. Natom iast zagłada 
kopalń prehistorycznych będzie poczytywana 
jako niew ybaczalny błąd tym , którzy nie umieli 
dziś tem u zapobiec.

K opalnie leżą na ogół na terenach mało urodzaj
nych, z n a tu ry  bardzo kam ienistych. Wyłącze
nie spod upraw y niewielkiej części tych te re 
nów nie stanowiłoby żadnego uszczerbku dla 
gospodarki rolniczej. Korzyścią byłoby nato
m iast uratow anie od ostatecznej zagłady dowo
dów wysokiego poziomu techniki, organizacji 
procesów eksploatacji i produkcji, jaki cecho
wał społeczności epoki kamienia i wczesnej epo
ki brązu, zamieszkujące nasze ziemie przed ty 
siącam i lat.

dr Bogdan Balcer 
Instytut Historii Kultury 
Materialnej 
PAN Warszawa
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1. Krzemionki Opatowskie, wnętrze kopalni krzemienia sprzed 5000 lat — obiekt w yjątkowy w skali światowej
1. Krzemionki Opatowskie, internal view of a flint pit dating from 5000 years ago — this pit constitutes 
an internationally unique object of its kind

(fot. T. Biniewski)

TO THE RESCUE OF PRE-HISTORIC FLINT PITS

After giving a short history of flint pits within the 
territory of Poland of whom those oldest may be dated 
as far (back as some 20 000 years ago the author 
described the state of preservation of these pits, di
tches and areas in which were manufactured the 
flint implements stating that they disappear as a con
sequence of extensive deep plouhings. As a quite rare 
exception can be quoted here the flint pit a t Krze

mionki Opatowskie that has heen subjected to strict 
protection.

Concluding his considerations the author advanced 
a proposal that all traces of pre-historic mining be 
carefully safeguarded for the future generations thro
ugh purchasing of soils and forming of archaeologic
al sites.
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