
(б)

Символічне зображення початків гірництва (а) та металургії (б)  
як «дитячого віку» технологічної цивілізації.  

Алегорії Клейна-Шевальє

 (а)



Фрагмент «Туринського папірусу» (Давній Єгипет, ХІІІ ст. до Р. Х.)  
з картою-схемою золотих рудників Східної пустелі.  

Туринський музей єгиптології



Ямна розробка глин. Коринфська пінака VІІ ст. до Р. Х.  
Старий музей у Берліні



«Камінь з Лінареса» (ІІІ ст. до Р. Х.) із зображенням гірників  
давньоримської доби. Німецький гірничий музей у Бохумі



Праця рабів на водовідливних колесах у рудниках давньоримської 
доби (модель-реконструкція). Німецький гірничий музей у Бохумі



Середньовічний гірник (подоба ченця ордену цистерціанців). 
Дерев’яна скульптура в храмі Св. Варвари в Кутній Горі (Чехія)



Побут і праця гірничих артілей. Малюнок  
з «Домової книги середніх віків» Х. Боссерта і В. Сторка (1480 р.)



Центральний фрагмент олтаря  
в храмі Св. Анни в Аннаберзі (Німеччина). 

Робота Г. Гессе (1521 р.)



Видобуток і збагачення руд, сріблярство й торгівля виробами  
в Кутній Горі (Чехія). Титул збірки духовних пісень  

гірників кінця ХV ст. 



Гірничий статут «Шемницьке право», закріплений на словацьких 
рудниках Банської Штявниці в ХІV ст. і широко розповсюджений 

у всій Середній Європі. Перевидання статуту ХVІІІ ст.



Лозоходство й шурфування при пошуках корисних копалин. 
Ілюстрація з книги Георга Агріколи «De Re Metallica»  

(«Про гірничу справу», 1556 р.)
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Розробка срібла Багатої Гори Потосі, яка стала символом скарбів 
Іспанської Америки. Гравюра Т. де Брі (1596 р.)



Парова машина – символ епохи промислової революції.  
Шахта-музей «Стара Єлизавета» (Фрайберг, Німеччина)



Один з найбільших золотих самородків світу «Плита Холтерманна», 
видобутий 1872 року на копальні Б. Холтерманна й А. Бейєрса 

в Новому Південному Уельсі (Австралія).  
Рекламний плакат із запрошенням золотошукачів до Австралії.  

Музей золота в Тьєрні (Німеччина)



«Свята Варвара – покровителька гірників», 
картина В. Тетмайєра

Місце перебування праху Св. Варвари —  
Кафедральний Володимирський собор у Києві


