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prof. Mieszczaninowa pozostawia jednak wiele do życzenia i jest na-
wet dość typowym dla pewnego rodzaju uczonych, spotykanych nie-
tylko w Rosji sowieckiej, ale też i w Polsce. 

Na wywody krytyka krótko tylko odpowiem, że nigdzie nie 
stwierdziłem, że figurki ze zbiorów T. N. W. w Wilnie napewne zo-
stały znalezione na Litwie. Również ii co do figurki z Jagmin wyra-
żam pod tym względem wątpliwości. Gdyby jednak były one orygi-
nalne i rzeczywiście pochodziły z obszaru litewskiego, wówczas mogłyby 
być dowodem handlu z obszarami kaukas:kiemi w I tysiącleciu prz. Chr. 
Autora krytyki obowiązuje zazwyczaj uważne czytanie recenzowanego 
tekstu. Żałuję bardzo, iż tego prostego wymogu nie mogę stwierdzić 
w recenzji prof. Mieszczaninowa. 

B) Drugą krytykę poświęciła prof. W. Kozłowska również mo-
jemu artykułowi „Zagadkowe amforki z Ukrainy" z t. XIII „Światowita", 
w publikacji Ukraińskiej Akademji Nauk W Kijowie ,, Хроника археолтп 
та мистецтва", nr. 3 z roku 1931. Bardzo jestem wdzięczny autorce 
za przytoczenie prac Bilaszewskiego i Antonowicza, których rzeczywi-
ście nie znałem ; luki w zakresie dawniejszej literatury rosyjskiej i ukraiń-
skiej są u nas tak duże, iż wciąż musi się tu grzeszyć niestety nieznajo-
mością nawet ważnych źródeł. 

Nie mogę wszakże powstrzymać się od uwagi, że również p. W . 
Kozłowska nie liczyła siię w swoich wywodach z moim tekstem. Zna-
lazłaby bowiem tam np. jasine wytłumaczenie faktu, że „zagadkowe 
amforki" zostały tak nazwane dlatego, że nie rozumiem ich przezna-
czenia; że nie zestawiam gockiej amforki (zresztą toczonej też na kole 
garncarskiem) z średniawiecznerm amforkami, lecz cytuję ją w związku 
z genezą samego typu, ale nie wyprowadzam stąd wniosków chronolo-
gicznych. Piszę też: „fakt odkrycia jednej amforki w Kniażej Horze, 
skąd znane są głównie zabytki średniowiecznie, zwłaszcza od w. XII po-
cząwszy, może wskazywać narazie najdalszą dolną granicę czasową 
tego typu ceramicznego". W tym punkcie więc jesteśmy zgodni z recen-
zentką, która nadto przekonywująco dowodzi, że niema podstaw prze-
suwania tej chrotiiologji dalej ku czasom historycznym. I za to stwier-
dzenie jestem szczerze zobowiązany. 

Wł. Antoniewicz. 

A V I S . 

Les Sociétés Scientifiques sont prévenues, que la Rédaction du 
„Światowit" est volontièrement prête à l'échange des publications. 

Les Auteurs qui désirent voir leurs travaux analysés, sont priés 
de les adresser à la Rédaction du „Światowit": Pologne, Warszawa, 
Nowy-šwiat 72, Palais de Staszic, III ét. 


