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Krzemieñ pasiasty z okolic Ostrowca Œwiêtokrzyskiego
now¹ wizytówk¹ Polski
El¿bieta Dziadosz1, Rados³aw Tarkowski1
Krzemienie pasiaste
z Krzemionek Opatowskich ko³o Ostrowca Œwiêtokrzyskiego s¹ coraz czêœciej poszukiwane przez
twórców, nabywców i kolekcjonerów dzie³ jubilerskich. W licznych publikacjach zosta³a ju¿ opisana
R. Tarkowski
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ich geneza, w³aœciwoœci
fizykochemiczne i historia odkrycia przez prof. Jana Samsonowicza neolitycznych
kopalni, z których by³y wydobywane ju¿ w IV tysi¹cleciu
p.n.e., a tak¿e technika i warunki dawnej eksploatacji
(Gutowski, 2004; Kwiatkowski, 1992; Michniak, 1989,
1992; Pieñkowski & Gutowski, 2004; ¯urowski i in., 1962).
Mniej jest publikacji prezentuj¹cych walory u¿ytkowe i
zdobnicze krzemieni pasiastych. Autorzy postanowili
wype³niæ tê lukê i przedstawili charakterystyczne cechy
krzemieni pasiastych, sposoby ich wykorzystania od neolitu po czasy wspó³czesne oraz formy ich obecnej promocji.
Charakterystyka krzemienia pasiastego

Gutowski (2004) oraz Pieñkowski i Gutowski (2004)
uwa¿aj¹, ¿e w powstaniu krzemieni pasiastych zasadnicz¹
rolê odegra³o regionalne sp³ycenie morza, skutkuj¹ce rozwojem p³ytkich œrodowisk lagunowo-barierowych, w których odbywa³a siê wolniejsza sedymentacja. W œrodowisku
tym ¿y³y skorupiaki Decapoda, ryj¹ce w osadzie systemy
rozga³êziaj¹cych siê poziomo i ukoœnie nor, niekiedy wielometrowej d³ugoœci. Równoczesne sp³ycenie œrodowiska
wodnego, lokalna ewaporacja, podwy¿szenie pH wód
przybrze¿nych, a tak¿e rozk³ad minera³ów ilastych zwiêkszy³y poda¿ oraz rozpuszczalnoœæ krzemionki w wodzie
morskiej. Wody wzbogacone w krzemionkê przenika³y w
g³¹b osadu, g³ównie wzd³u¿ systemu nor skorupiaków. Pod
wp³ywem zwiêkszonej zawartoœci substancji organicznej
w systemach nor skorupiaków nastêpowa³ spadek pH wody,
który prowadzi³ do gwa³townego przesycenia roztworu i
wytr¹cania siê krzemionki w formie ¿elu krzemionkowego.
W osadzie jednorodnym, o wyrównanej gêstoœci i równomiernym rozmieszczeniu materii organicznej, powstaj¹
zazwyczaj krzemienie o kszta³tach regularnych elipsoid.
Natomiast w osadzie niejednorodnym, o zmieniaj¹cej siê
gêstoœci i przypadkowym rozmieszczeniu substancji organicznej, tworz¹ siê nieregularne bu³y krzemienne (Michniak, 1989).
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Krzemionek Opatowskich (ryc. 1) w dwóch ³awicach wapieni górnego oksfordu, nale¿¹cych
do NE obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich. Dolna
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do nagromadzenia siê substancji krzemionkowej.
Krzem wystêpuje w wodzie morskiej w Ryc. 1. Lokalizacja Krzemionek. Arch. www.geo.uw.edu.pl/KRZEMIONKI/
postaci kwasu ortokrzemowego, który przy krzemionki01.htm
spadku pH wody ³atwo ulega przesyceniu. NadW krzemieniach pasiastych mo¿na dostrzec cztery stremiar krzemionki przechodzi w stan koloidalny, a nastêpnie
fy
kolorystyczne.
Id¹c od powierzchni bu³y krzemiennej s¹
w ¿el krzemionkowy, który mo¿e siê str¹caæ na dnie
to:
przypowierzchniowa
bia³a otoczka, peryferyczna strefa
zbiornika. Z czasem odwodniony ¿el przekszta³ca siê w
chalcedon i kwarc, które stanowi¹ mineralne tworzywo ciemna, centralna strefa jasna i jednorodny trzon. Pasiaste
s¹ tylko dwie strefy: peryferyczna strefa ciemna i centralna
krzemieni (Michniak, 1989).
strefa jasna (ryc. 2). W strefach pasiastych poszczególne
pasma tworz¹ powtarzaj¹c¹ siê sekwencjê barwnych smug.
1
Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Sekwencja ta inaczej kszta³tuje siê w peryferycznej strefie
ul. Podchor¹¿ych 2, 30-084 Kraków; tarkowski@min-pan. ciemnej, w której pasma s¹ dwusmu¿yste (jasno i ciemnokrakow.pl
szare), a inaczej w centralnej strefie jasnej, w której pasma
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¬
Ryc. 2. Cztery strefy kolorystyczne krzemieni pasiastych: I — przypowierzchniowa bia³a otoczka,
II — peryferyczna strefa ciemna,
III — centralna strefa jasna, IV —
jednorodny trzon

KRZEMIEÑ
PASIASTY

s¹ trójsmu¿yste (bia³e, jasno- i ciemnoszare).
Granice pomiêdzy poszczególnymi smugami i
pasmami s¹ p³ynne (ryc. 2). Cztery strefy krzemieni pasiastych tworz¹ ró¿ne kombinacje,
zawsze jednak maj¹ przypowierzchniow¹ bia³¹
otoczkê (Budziszewski & Michniak, 1984).
G³ównym budulcem krzemieni pasiastych z
okolic Ostrowca Œwiêtokrzyskiego jest skrytokrystaliczna krzemionka (chalcedon) — stanowi ona 97–99% tej ska³y, resztê stanowi¹
domieszki wêglanów i minera³ów ilastych.
Poszczególne strefy i smugi nie ró¿ni¹ siê pod
wzglêdem sk³adu mineralnego, struktury czy
tekstury. Pasiastoœæ krzemieni jest cech¹ makroskopow¹. W toku kolejnych badañ wykluczono
zale¿noœæ koloru pasów od obecnoœci pigmentów glinu, ¿elaza czy substancji organicznej.
Analizuj¹c zawartoœæ wody i œledz¹c przedzia³y
temperaturowe jej ubytku w krzemieniach
Ryc. 3. Siekierki g³adzone wytwarzane w Krzemionkach w III tysi¹cleciu p.n.e.
stwierdzono, i¿ zmiana iloœci wody nastêpuje
Obie fot. E. Dziadosz
zawsze w okreœlonym porz¹dku — od jednorodnego, niepasiastego trzonu do bia³ych przypowierzchniowych otoczek — i to od niej jest uzale¿nione uderzania). T³uk piêœciowy by³ te¿ pierwsz¹ broni¹ krzewystêpowanie, unikatowego dla ka¿dej z krzemiennych mienn¹.
Z up³ywem czasu uniwersalnoœæ zanika³a na rzecz
bu³, rysunku pasiastoœci i smu¿ystoœci (Budziszewski &
coraz wiêkszej specjalizacji narzêdzi, przystosowanych do
Michniak, 1984).
wykonywania konkretnych czynnoœci. Z krzemieni zaczêto wytwarzaæ groty oszczepów, groty do strza³, sztylety,
Historia wykorzystania krzemieni pasiastych
krzemienne ostrza do maczug, a tak¿e formy zdatne do
Krzemieñ zajmuje w historii niezwyk³e miejsce. Od pe³nienia funkcji wiert³a, pi³kono¿y, ciosaków czy sierpów
(¯urowski, 1962).
pocz¹tku dziejów cz³owieka by³ eksploatowany w ró¿nych
Rodz¹ce siê w neolicie rolnictwo, a co za tym idzie
regionach œwiata, u³atwia³ codzienn¹ egzystencjê, s³u¿y³
przechodzenie na osiad³y tryb ¿ycia, wymaga³o dalszej
do praktyk religijnych i przes¹dza³ o presti¿u spo³ecznym. specjalizacji przedmiotów codziennego u¿ytku. Odkryto
Ze wzglêdu na twardoœæ (6,5 w skali Mohsa) i stosunkowo wówczas zalety krzemiennej siekiery (ryc. 3), nieodzownej
³atw¹ obróbkê, szczególnie zaraz po wydobyciu, zanim do œcinania i obróbki grubych pni drzew, z których ludnoœæ
utraci³ naturaln¹ wilgoæ gruntow¹, by³ niezast¹piony do zaczê³a budowaæ domostwa. W IV tysi¹cleciu p.n.e. krzewytwarzania narzêdzi.
mieñ pasiasty z Krzemionek Opatowskich sta³ siê pierwW starszej epoce kamienia z od³upków odbitych od szym surowcem wydobywanym na wielk¹ skalê.
rdzenia bu³y krzemiennej wytwarzano no¿e, skrobacze, Wytwarzano z niego g³ównie g³adzone siekiery, bêd¹ce
drapacze i narzêdzia, których zastosowania i sposobu u¿y- wa¿nym towarem handlowym (¯urowski, 1962). Z biecia nie potrafi siê dziœ czêsto odgadn¹æ. Z samego rdzenia giem czasu typowo u¿ytkowa rola siekierek krzemiennych
wyrabiano tzw. t³uki piêœciowe, czyli jedne z najstarszych przerodzi³a siê w rolê magiczn¹, kultowo-religijn¹, nieutynarzêdzi do uniwersalnego u¿ytku (ciêcia, skrobania, litarn¹.
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Od po³owy II do po³owy I tys. p.n.e. teren kopalñ w dzisiejszych Krzemionkach Opatowskich ju¿ tylko sporadycznie by³ odwiedzany przez spo³ecznoœci kultur
trzcinieckiej i ³u¿yckiej (www.krzemionki.pl). Kolejne
nadchodz¹ce epoki i towarzysz¹ce im odkrycia nowych
surowców i technik wytwarzania sprawi³y, ¿e krzemieñ
pozosta³ w cieniu wykorzystywanych powszechnie metali
— miedzi, br¹zu, ¿elaza.
Na nowo zaczêto eksploatowaæ krzemieñ dopiero w
czasach nowo¿ytnych. Jednak¿e nie by³ on g³ównym
poszukiwanym surowcem, a jedynie pozyskiwanym dodatkowo podczas eksploatacji wapieni, w których wystêpuje.
Wytwarzano z niego ceg³ê szamotow¹ (Ney, 2003), poza
tym znalaz³ zastosowanie w produkcji papieru i materia³ów
œciernych, materia³ów nasypowych i ok³adzin, kulaków do
m³ynów i p³ytek typu silex. Dzisiaj w Polsce g³ównym
odbiorc¹ krzemieni jest przemys³ ceramiczny i chemiczny,
na którego potrzeby s¹ eksploatowane krzemienie z rejonu
Krzeszowic ko³o Krakowa (maj¹ one du¿o lepsze parametry œcieralnoœci i wytrzyma³oœci na œciskanie). Zapotrzebowanie na krzemienie zaspokaja siê równie¿ poprzez ich
import z Danii i Belgii (Koz³owski, 1986).

Ryc. 4. Plastry konkrecji krzemiennych z grub¹ otoczk¹ wapienn¹

W lipcu 1922 r. prof. Jan Samsonowicz odnalaz³ w okolicach Krzemionek Opatowskich liczne œlady prehistorycznej eksploatacji krzemienia pasiastego. W celu ochrony tego
unikatowego krajobrazu nakopalnianego, ha³d i lejów
poszybowych, oraz dobrze zachowanej architektury podziemnych kopalni z IV tys. p.n.e. utworzono rezerwat
archeologiczno-przyrodniczy. Zarz¹dzeniem prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wa³êsy w 1994 r. neolityczne kopalnie w Krzemionkach Opatowskich zosta³y
uznane za pomnik historii i obecnie pretenduj¹ do wpisania
na listê œwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Krzemieñ pasiasty kamieniem energii i optymizmu
Patrz¹c na konkrecjê krzemienia pasiastego — bia³¹,
zamkniêt¹ bry³ê — jak i na roz³upane ju¿ jej fragmenty, nie
mo¿na oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e moc natury nie ma sobie
równych w dziedzinie twórczoœci artystycznej (ryc. 4 i 5).
Niezwyk³e cechy i unikatowoœæ krzemienia pasiastego
dostrzegano od zarania wieków, dlatego te¿ œciœle u¿ytkowe w³aœciwoœci i walory krzemienia pasiastego zosta³y z
czasem przyæmione przez jego sferê magiczn¹, tajemnicz¹,
symboliczn¹.
Uwa¿a siê, ¿e forma neolitycznej siekierki krzemiennej
by³a wyobra¿eniem gromu — ¿ywio³u o straszliwej sile i
skutecznoœci. Wyroby z krzemienia, szczególnie topory i
siekiery — swoiste repliki broni boskiej — sta³y siê symbolem statusu spo³ecznego i presti¿u swego w³aœciciela.
S³u¿y³y one do celów magicznych, sk³adania ofiar i inicjacji wojennych. Najczêœciej s¹ znajdowane w grobach
wojowników i w jamach ofiarniczych. Oznacza to, ¿e wierzono w ich potê¿n¹ si³ê za ¿ycia, jak i ochronn¹ moc po
œmierci (Wódz, 2002). Na IV i III tysi¹clecie p.n.e. datuje
siê rozkwit kopalnictwa krzemienia w Krzemionkach, co
mo¿na t³umaczyæ du¿ym popytem na krzemienne atrybuty
si³y i wyró¿nienia spo³ecznego, niezbêdne zw³aszcza
wojownikom i szamanom.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ludy neolitu, tak mocno
zwi¹zane ze œwiatem przyrody i przywi¹zuj¹ce wielk¹
wagê do symboliki, dostrzeg³y w krzemieniu pasiastym

Ryc. 5. Plaster bu³y krzemiennej o koncentrycznym uk³adzie pasów. Obie fot. E. Dziadosz
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po³¹czenie ¿ywio³ów. Charakterystyczne pasy daj¹ przecie¿ wyobra¿enie fal morskich — ¿ywio³u wody, uto¿samiany z gromem kszta³t siekierek i krzesane z nich iskry
przywodz¹ na myœl ¿ywio³ ognia, a dŸwiêk powstaj¹cy
podczas uderzania krzemieniem o krzemieñ przypomina
powiew wiatru — ¿ywio³ powietrza. To wszystko, skondensowane w jednym kamieniu, musia³o budziæ respekt i
fascynowaæ, tworz¹c wokó³ tego kamienia klimat magii.
Zreszt¹ zwi¹zki krzemienia z obrzêdowoœci¹ i magi¹ nie
skoñczy³y siê na czasach neolitu. Na przyk³ad Teofrast z
Eresos (300 lat p.n.e) napisa³ rozprawê o szczególnym
dzia³aniu krzemienia na choroby ludzi i zwierz¹t (£utowicz, 2002). PóŸniej przez wiele wieków w zwyczaju wsi
angielskiej by³o noszenie krzemienia na szyi. Wieszano go
tak¿e w oborach, gdy¿ wierzono, ¿e bêdzie to zapobiega³o
kwaœnieniu mleka w czasie burz. Równie¿ w Prusach
Wschodnich wieszano go w oborach i dojono krowy tak,
by mleko przechodzi³o przez otwór w krzemieniu. Wierzono tak¿e, ¿e jest on lekarstwem na kurzajki, niweluje reumatyzm, leczy schorzenia nerek, pomaga w porodach i
przysparza pokarmu matkom. Warto dodaæ, ¿e krzemieñ
jest elementem jednego z najstarszych odznaczeñ — Orderu Z³otego Runa; zdobi tak¿e liczne dzie³a sztuki sakralnej
(£utowicz, 2002).
Wspó³czesne formy wykorzystania
i promocja krzemienia pasiastego
Dziœ krzemieñ pasiasty znów budzi zachwyt i przywo³uje duchy zamierzch³ych czasów, w których cz³owiek
walczy³ o przetrwanie, sprzeciwiaj¹c siê sile ¿ywio³ów.
Sta³o siê to w du¿ej mierze za spraw¹ Cezarego Witolda
£utowicza — sandomierskiego projektanta i wykonawcy
bi¿uterii, który od 1972 r. wykonuje wyroby jubilerskie z
krzemienia pasiastego. W celu promocji tego rodzimego
surowca jubilerskiego i polskiego kunsztu artystycznego
nawi¹za³ on wspó³pracê z wieloma muzeami i innymi
instytucjami w Polsce, m.in. z Muzeum Okrêgowym w
Sandomierzu, wraz z którym prowadzi Sandomierskie
Warsztaty Z³otnicze Krzemieñ pasiasty — kamieñ optymizmu (Kluczwajd, 2006).
Krzemieñ pasiasty doskonale pasuje do oprawy ze szlachetnych kruszców — z³ota, srebra — ale równie dobrze
prezentuje siê na tle skóry czy bawe³nianego sznura, w po³¹czeniu z którymi przywo³uje klimat siermiê¿noœci i prostoty prahistorii. Kamieñ ten sam narzuca formy wyrobów
jubilerskich. Zwykle s¹ one bardzo oszczêdne, ograniczone
do podstawowej oprawy (zobacz serwis fotograficzny na
str. 263), o stosunkowo du¿ych rozmiarach — by w pe³ni
ukazaæ urodê kamienia (Kluczwajd, 2006; £utowicz, 2000).
W ostatnich latach promocja krzemienia pasiastego
nabra³a du¿ego tempa. Przede wszystkim jest to zas³ug¹
wielu prywatnych firm jubilerskich. Na ³amach czasopism
pojawi³y siê artyku³y o krzemieniu pasiastym. Jest on promowany tak¿e w Internecie, np. na stronach Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich, jednostek
samorz¹dowych województwa œwiêtokrzyskiego, a tak¿e
osób prywatnych.
Na licznych krajowych targach minera³ów i skamienia³oœci coraz czêœciej mo¿na nabyæ surowe b¹dŸ oszlifowane fragmenty bu³ krzemiennych oraz gotow¹ bi¿uteriê z
krzemieni, m.in. wisiory, breloczki i korale, a tak¿e figurki
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i rzeŸby. Jeszcze wiêksze znaczenie ma lansowanie
nowych projektów bi¿uterii z krzemienia pasiastego na targach kamieni szlachetnych i jubilerskich, bêd¹cych miejscem spotkañ wystawców i odbiorców.
Zainteresowanie tym niezwyk³ym kamieniem wci¹¿ roœnie
— nawet œwiat mody i show biznesu zwróci³ na niego uwagê. Zamówienia na wyroby z krzemieniem nap³ynê³y od
zagranicznych gwiazd, m.in. Victorii Beckham, Boya George’a i Robina Williamsa.
Warto siê zastanowiæ, jakie znaczenie dla regionu œwiêtokrzyskiego i Polski mo¿e mieæ popularnoœæ krzemienia
pasiastego? Jako œwiatowy unikat mo¿e siê on przecie¿
staæ niezwykle cennym towarem eksportowym, za pomoc¹
którego z powodzeniem mo¿na bêdzie promowaæ nasz
kraj, historiê, kulturê i kunszt jubilerski. Zyska na tym
pojêcie polskiej marki, czêsto mocno nadwyrê¿one i zapomniane, a przecie¿ œwiadcz¹ce o naszej tradycji, przedsiêbiorczoœci i sile przebicia. Istotne jest zatem, by wspieraæ
inicjatywy propaguj¹ce tradycyjn¹ i nowoczesn¹ wytwórczoœæ oraz krajowe bogactwa naturalne, tak jak czyni siê to
choæby na organizowanych warsztatach jubilerskich, targach czy wystawach. W ten sposób krzemieñ pasiasty
bêdzie mia³ szansê staæ siê — obok bursztynu, muzyki
Chopina i Puszczy Bia³owieskiej — wizytówk¹ Polski.
Zachowanie go dla siebie w ciszy krzemionkowskich
kopalni by³oby marnotrawstwem i wielk¹ niewdziêcznoœci¹ wobec hojnej natury.
Autorzy dziêkuj¹ C. £utowiczowi za pomoc i umo¿liwienie
przeprowadzenia badañ bibliograficznych w Gold & Silver Galery w Sandomierzu, udostêpnienie zbiorów krzemieni pasiastych i
wytworów jubilerskich. El¿bieta Dziadosz jest absolwentk¹ Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2007 r. obroni³a pracê
magistersk¹ pt. Walory u¿ytkowe i zdobnicze krzemieni pasiastych z wapieni górnojurajskich okolic Ostrowca Œwiêtokrzyskiego, której opiekunem naukowym by³ R. Tarkowski.
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Ryc. 6. Srebrna bi¿uteria z krzemieniem
pasiastym — witryna sklepu jubilerskiego
w Krakowie
Ryc. 7. Oszlifowany krzemieñ pasiasty
Ryc. 8. Naszyjnik z krzemieniem pasiastym — projekt Anny Orskiej w kolekcji
firmy jubilerskiej W. Kruk
Ryc. 9. Krzemieñ pasiasty w otoczeniu
srebra, rzemieni, skóry i sznurów
bawe³nianych — kolekcja krzemiennej
bi¿uterii firmy W. Kruk. Wszystkie fot.
E. Dziadosz
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